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Αθέατη πραγµατικότητα… 
 

Όταν πριν από έντεκα χρόνια διορίστηκα σε ένα γυµνάσιο της ∆ωδεκανήσου και 
ανέλαβα να οργανώσω µια σχολική γιορτή, µην έχοντας µαζί µου υλικό κατέφυγα στις πηγές της 
Σχολικής Βιβλιοθήκης  του Λυκείου της περιοχής. Εκτός από τις πηγές, εκεί συνάντησα µια 
παιδαγωγική ατµόσφαιρα, όταν οι ίδιοι οι µαθητές µε απίστευτη εξοικείωση µε το χώρο µε 
ξενάγησαν και µε οδήγησαν στα ράφια που µε ενδιέφεραν. 

Νεανικά πρόσωπα µε χαµόγελο, άλλοι να παίζουν σκάκι, άλλοι να βγάζουν φωτοτυπίες, 
άλλοι να ξεφυλλίζουν ή να ψάχνουν στα ράφια. Μια κυψέλη. Ο υπεύθυνος ήταν σε 
«διαβούλευση» για τα άρθρα του εντύπου που εξέδιδε η Βιβλιοθήκη.   

Όταν µετατέθηκα και υπηρέτησα στο αθλητικό σχολείο της ∆ράµας, στο χώρο της 
βιβλιοθήκης µε διαφάνειες από το φωτογραφικό άλµπουµ του Boissonas, µουσική υπόκρουση 
από  το θεατρικό έργο της Κάρµεν Ρουγγέρη και µε την καθοδήγηση και τη φιλοξενία του 
υπευθύνου ταξιδέψαµε νοερά µε τους µαθητές της πρώτης τάξης στα χνάρια του Οδυσσέα και 
των συντρόφων του κατά την επιστροφή τους στην Ιθάκη.   

Όταν αργότερα στο Γυµνάσιο του Κ. Νευροκοπίου λόγω ωραρίου και µετακίνησης 
έπρεπε να προετοιµάζοµαι στο σχολείο, στη Βιβλιοθήκη έβρισκα τις πιο πρόσφορες συνθήκες 
για µελέτη και οργάνωση του µαθήµατος. Στο διάλειµµα οι µαθητές µου αναζητούσαν άγνωστες 
λέξεις στα λεξικά και στα κενά µελετούσαµε δίπλα δίπλα . 

Στη Σχολική Βιβλιοθήκη του 1ου Λυκείου της ∆ράµας, που είναι πιο ενηµερωµένη λόγω 
και της ιστορικότητας του σχολείου αλλά και της προσπάθειας του υπευθύνου, πολλοί 
συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και «δια βίου µαθητές » βρήκαµε τις επιστηµονικές πηγές που 
χρειαστήκαµε για εργασίες, έρευνες ή µεταπτυχιακά, φοίτηση στα διδασκαλεία κ.λπ. – η 
πρόσβαση σε ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες δεν είναι εύκολα και κυρίως γρήγορα  προσιτή ακόµη 
και σήµερα µε τη βοήθεια της τεχνολογίας.  

Όταν επιµορφώθηκα για να αναλάβω µια σχολική βιβλιοθήκη, πέρα από τα τυπικά που 
ορίζει το θεσµικό πλαίσιο και τις ρητορείες γύρω από τους γενικούς στόχους διέκρινα ότι στο 
χώρο αυτό η κάθε σχολική κοινότητα µπορεί να γράφει τη δική της ιστορία και να διαµορφώνει 
τη σφραγίδα της στον τόπο και στο χρόνο. Το βιβλίο και ο χώρος όπου φιλοξενείται δεν µπορεί 
παρά να συµπυκνώνει και να ακτινοβολεί το νόηµα της παιδείας. 

Ως υπεύθυνη σχολικής βιβλιοθήκης για πέντε χρόνια είχα την επαγγελµατική ευτυχία να 
αλληλεπιδρώ δηµιουργικά µε τους µαθητές µέσα από ποικίλες δράσεις, να βλέπω να 
γκρεµίζονται οι τοίχοι της παραδοσιακής τάξης, να εκπληρώνεται η παιδαγωγική σχέση 
καθηγητή µαθητή, να εξαλείφονται τα εµπόδια που θέτει η αξιολόγηση του µαθητή, τα όρια που 
θέτει η επίδοσή του στα µαθήµατα. Μαθητές λιγότερο κοινωνικοί βρήκαν καταφύγιο στη 
βιβλιοθήκη, ανέπτυξαν µαζί µε άλλους δεξιότητες στη χρήση της τεχνολογίας, στην 
ηλεκτρονική ή απλή αναζήτηση πληροφοριών. Ακόµη, µαθητές που δεν έχουν την ελληνική ως 
µητρική στη βιβλιοθήκη βρήκαν χώρο έκφρασης µέσα από έντυπα και παρουσιάσεις που 
δηµιουργήσαµε ή από καλλιτεχνικούς διαγωνισµούς (ζωγραφική- διήγηµα!) ακόµη και µέσα 
από οµαδικά εκπαιδευτικά, επιτραπέζια παιχνίδια. 

Αυτά είναι ελάχιστα, απλά επεισόδια της καθηµερινής σχολικής ζωής. Μια περιήγηση σε 
ιστοσελίδες σχολικών βιβλιοθηκών σε όλη την Ελλάδα περιγράφει σε ένα βαθµό το έργο, την 
πρωτοτυπία, την ποικιλία, τον πλουραλισµό, την ιδιαιτερότητα, τη λογική και την ευαισθησία 
της µαθητικής ζωής.  

Αλλά αυτή ήταν µια πραγµατικότητα αθέατη. Όχι για τους πρωταγωνιστές, τους 
εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Εµείς τη ζήσαµε. Γευτήκαµε την ελπίδα και την αισιοδοξία 
για τις συνθήκες εργασίας και τις προοπτικές δηµιουργίας που εξασφαλίζει ο χώρος αυτός, ο 
πυρήνας του σχολείου. Είχαµε το αγαθό και αναγνωρίζουµε τη σπουδαιότητά του περισσότερο 
τώρα που το χάνουµε. 
Ήταν αθέατη η πραγµατικότητα για όσους µακριά από το σχολείο στη δική τους (αν)εικονική 
πραγµατικότητα σχεδιάζουν… προγραµµατίζουν… αποφασίζουν γι’ αυτό.  
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Στο όνοµα της οικονοµίας άραγε παραµένουν κλειστές οι βιβλιοθήκες; Μα είχαν 
µηδαµινό κόστος για το σχολείο. Στο όνοµα της οικονοµίας δεν δόθηκε ούτε µια επίσηµη 
ανακοίνωση γι’ αυτές; Τόσο ακριβό ήταν ένα e-mail που θα ενηµέρωνε υπηρεσιακά, υπεύθυνα 
τους διευθυντές εκπαίδευσης, διευθυντές των σχολικών µονάδων, καθηγητές, µαθητές (αυτό 
έπρεπε να προηγείται αλλά είναι στο τέλος για έµφαση ) για το περιουσιακό τους στοιχείο, τώρα 
που και τα βιβλία είναι δυσεύρετα και τα χρήµατα για να αγοράσουµε λιγοστά; Ανήκουν αυτά 
τα βιβλία και ο εξοπλισµός των βιβλιοθηκών στα δηµόσια σχολεία ναι ή όχι; Έχουµε πρόσβαση 
σε αυτά οργανωµένα όπως και πριν ναι ή όχι; Θα µείνουν ανεκµετάλλευτα, ενώ γίνονται 
σεµινάρια επιµόρφωσης για τις ερευνητικές εργασίες (projects); Και οι µαθητές θα 
αξιολογούνται σε εργασίες χωρίς στοιχειώδη πρόσβαση σε βιβλιογραφία; Και πώς θα 
παρακινούνται; Από τη ζοφερή πραγµατικότητα που ζουν καθηµερινά και που δηµιουργήσαµε 
εµείς για αυτούς;  

Ως εκπαιδευτικός που υπηρετώ τη δηµόσια εκπαίδευση θα ήθελα για τους µαθητές µου 
και τους συναδέρφους µου αυτό το χώρο ανοικτό και λειτουργικό, για να ζούµε τουλάχιστον για 
λίγες ώρες της µέρας τη δική µας πραγµατικότητα που αν και αθέατη είναι γεµάτη παράθυρα και 
φως.  
 

Ανδροµάχη Μιχαηλίδου, φιλόλογος στο γυµνάσιο Φωτολίβους 


