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Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 

Θανάσης Νευροκοπλής 

 

       , 

, ΄  

 

Α. Εισαγωγικά 

Τέχνη και εκπαίδευση αποτελούν δύο πολιτισμικές σταθερές, στις οποίες 
αποτυπώνονται οι ρητές και άρρητες παραδοχές, προτεραιότητες και 
προσδοκίες κάθε κοινωνίας. Τέχνη και εκπαίδευση μπορούν να κινούνται 
παράλληλα, να διασταυρώνονται επιλεκτικά ή αποσπασματικά, ακόμα 
και να τραβούν εκ διαμέτρου αντίθετες πορείες. Μπορούν, όμως, να 
ταυτίζονται; Έχω την εντύπωση ότι αυτό ακριβώς το ερώτημα είναι που 
μας απασχολεί. Η διερεύνηση, δηλαδή, αυτής της δυναμικής σχέσης –
και, επομένως, της νέας ταυτότητας– στον εκπαιδευτικό προσανατολισμό 

μας. Κι αυτός δεν είναι άλλος από την τέχνη στην εκπαίδευση. 

Σε μια τέτοια προοπτική, γεννιούνται αβίαστα σε όλους μας συνειρμοί αλλά και 
προβληματισμοί –είτε αυτοί αφορούν τους τρόπους υλοποίησης αυτής της προοπτικής είτε 
αφορούν ενστάσεις και διαφωνίες. Μέσα σε αυτό το δίπολο (των συνειρμών αλλά και των κάθε 
λογής προβληματισμών) θα εξετάσουμε αυτή την προοπτική, αναδεικνύοντας τρεις πνευματικές 
και πραγματικές διαστάσεις αυτής της δυναμικής σχέσης: τη δημιουργικότητα, τη συμφιλίωση 
και την παιδικότητα.  

 

Β. Πτυχές συγγένειας ανάμεσα στην τέχνη και την εκπαίδευση 

α. το παιδί 

 «Τέχνη» και «Εκπαίδευση» είναι δύο λέξεις με βαθιά εννοιολογική 
συγγένεια, η οποία όχι μόνο αναδεικνύει τη νομιμότητα της συναρμογής  
αλλά και οριοθετεί το πλαίσιο της συλλειτουργίας τους προς όφελος του 
αποδέκτη τους, που δεν είναι άλλος από το παιδί. Σύμφωνα με το 
Ἐπίτομον Λεξικόν τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσης του Π.  
Δορμπαράκη, η ετυμολογία της λέξης  πιθανολογείται από το ρήμα 

 (: ), εξού και το ουσιαστικό . Η δε 
λέξη  –από το ρήμα – μας οδηγεί στο ρήμα  

και στο παράγωγό της, την . Όλα αυτά σημαίνουν το ίδιο πράγμα: 
  . Αυτό, το  ή αλλιώς , 

βρίσκεται στον πυρήνα των λέξεων  και  κι αυτό είναι κάτι που... ίσως 
διαφεύγει κάποιες φορές από τους παιδαγωγούς. Ότι, δηλαδή, η όποια εκπαιδευτική πολιτική 
απόφαση ή πράξη οφείλει να είναι –στο ένα τουλάχιστον σκέλος της–  (:  

 ).  
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β. το παιγνίδι 

 Αυτή ακριβώς, η “παιχνιδιάρικη” πλευρά της εκπαίδευσης, είναι το δεύτερο σημείο συνάντησής 
της με την τέχνη. Τέχνη και εκπαίδευση, παρότι προϋποθέτουν –κατά την περίοδο της 
κυοφορίας τους– μακρά ασκητική προεργασία και αυστηρή ακρίβεια μέχρι την τελική τους 
διατύπωση, αρέσκονται και επιζητούν το «παιχνίδι» με το βλέμμα του θεατή ή του μαθητή 
αντίστοιχα. Μέρος της γοητείας που ασκεί διαχρονικά το έργο της τέχνης, οφείλεται σε κάτι τι 
το οποίο εξεπίτηδες άφησε ο καλλιτέχνης να αιωρείται σε μια ασάφεια –λίγο πιο πέρα από το 
προφανές και το ορισμένο. Η τέχνη συγκινεί, γιατί κινείται πιο πέρα από την τελεία· αφήνει 
πάντα ένα παράθυρο ανοικτό προς τη μεριά του θαυμαστικού, του ερωτηματικού ή του 
αποσιωπητικού, προσκαλώντας σε μέρη αδιάβα[σ]τα για τον συντελεσμένο λόγο και την 
κατακτημένη βεβαιότητα της γνώσης. Σε μέρη και μονοπάτια αινιγματικά, που τα διαβαίνει 
κανείς με απορία και έκ-πληξη, καθώς ξανοίγεται σε αυτά συνεπαρμένος. Όπως ακριβώς, 
δηλαδή, πράττει και η διδασκαλία, που αντιλαμβάνεται τη μάθηση ως ανακάλυψη και όχι σαν 
μια στείρα και μηχανιστική μεταβίβαση της γνώσης.  

 

γ. η συνύπαρξη ως διαλληλία και συναλληλία 

Το τρίτο σημείο που η τέχνη συναντιέται με την εκπαίδευση, δεν είναι άλλο από αυτό που 
συμβαίνει κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού, ανάμεσα στο βλέμμα και το έργο της 
τέχνης, και, την ίδια στιγμή, αποτελεί την πιο αναγκαία προϋπόθεση για κάθε εκπαιδευτική 
διεργασία. Το πρώτο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί σε αυτήν, είναι να καταφέρει ο 
δάσκαλος να βγάλει τους μαθητές από την ατομικότητά τους και να τους συναρμόσει σε μία 
κοινότητα. Αυτό το στοίχημα της ουσιαστικής –όχι μόνο φυσικής αλλά και ψυχικής– 
συνύπαρξης φαίνεται πως μπορεί να το κερδίσει η τέχνη. Σημειώνει σχετικά ο Χάιντεγκερ: «  

 

  

 (:  [füreinandersein] 

  (:  [miteinandersein] 

 .  

 

δ. η αποκάλυψη της αλήθειας 

Το τέταρτο σημείο συνάντησης της τέχνης με την εκπαίδευση δεν είναι άλλο από το 
περιεχόμενο αυτού του παιχνιδιού, που συστήνεται μέσα από την τέχνη κι αποτελεί την 
πεμπτουσία της εκπαίδευσης: την αποκάλυψη της αλήθειας ως γεγονός. Ο απώτερος σκοπός της 
τέχνης δεν είναι απλώς να μιμηθεί τα εξωτερικά φαινόμενα· ο υψηλός της προορισμός και η 
μεγάλη της δύναμη είναι ο αποκαλυπτικός χαρακτήρας της. Η τέχνη, εν ονόματι αυτού του 
υψηλού προορισμού της, λειτουργεί προς δύο κατευθύνσεις: άλλοτε μνημονικά –ως ανάμνηση 
και αναβίωση της αλήθειας των όντων και του λόγου για τον οποίο υπάρχουν– και άλλοτε 
οραματικά –ως αποκατάσταση του τρόπου με τον οποίο θα έπρεπε να υπάρχουν ή ελπίζεται πως 
θα υπάρξουν. Έτσι, ανάλογα με την περίπτωση, η τέχνη άλλοτε καθίσταται μυθοπλαστική –
ανασύροντας το παρελθόν κι ενοποιώντας το σε ενιαία και στιβαρή αφήγηση– κι άλλοτε 
μεταμορφωτική –διασώζοντας την ελπίδα και την προσδοκία μιας άλλης ζωής σε πείσμα αυτής 
εδώ της ζωής. Και στις δύο, όμως, περιπτώσεις –είτε ενθυμούμενη το παρελθόν είτε ατενίζοντας 
το μέλλον– η τέχνη έχει αυτό το μοναδικό προνόμιο: να κάνει την αλήθεια να συμβαίνει! 
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Γ. Ενστάσεις. Η αντινομία(;) τέχνης και εκπαίδευσης 

Την ίδια στιγμή, όμως, που επισημαίνουμε πτυχές συγγένειας ανάμεσα 
στην τέχνη και την εκπαίδευση, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και 
κάποιες ενστάσεις –όχι εντελώς άδικες– για τη νομιμότητα της 
συνύπαρξής τους. Για πολλούς η διδασκαλία οφείλει κάποτε να 
κατασταλάζει, ώστε να γίνει κτήμα του μαθητή. Σχετίζεται επίσης με 
την υιοθέτηση στάσεων και αξιών· με μια απαίτηση για παραδοχή και 
πειθαρχία σε νόμους βεβαιωμένους και μεθόδους δοκιμασμένες. Πώς 
αλήθεια, αναρωτιούνται αρκετοί, μπορεί να συνυπάρξει η αοριστία της 

τέχνης με την απαίτηση για ορισμό της γνώσης; ο μετεωρισμός της μιας με τον αγώνα για 
κατοχή και βεβαιότητα της άλλης; η προσωπική και συχνά αινιγματική καλλιτεχνική ερμηνεία 
με την αντικειμενική παρατήρηση, το πείραμα και την απόδειξη της επιστήμης; 

Η σημαντική αυτή διαφωνία ανάμεσα στην τέχνη –που είναι μια αλογική (irrationnelle) 
ποιητική– και στη γνώση –που θεμελιώνεται, εκφράζεται και προάγεται μέσω του λόγου 
(ratio)– μας οδηγεί στη διατύπωση ενός κρίσιμου ερωτήματος: «Έχει η τέχνη λόγο και γλώσσα 
που να μπορούν να γίνουν κατανοητά;» Πράγματι, «  » σύμφωνα με τον Παναγιώτη 
Μιχελή, «     Όμως, «  

  

    

   

Αν συμφωνήσουμε ότι η τέχνη είναι η γενεσιουργός αιτία του λόγου και η μητέρα των 
γλωσσών, αξίζει να θυμηθούμε ότι αυτό, που σήμερα φαντάζει σαν μια αντινομική συνύπαρξη, 
για τον αρχαίο ελληνικό αλλά και τον χριστιανικό πολιτισμό ήταν κοινός τόπος. Και δεν είναι 
τυχαίο, ότι μέσα από παρόμοιους συλλογισμούς ο Nelson Goodman πρότεινε την οργανική 
συναρμογή της τέχνης με την εκπαίδευση, μέσω του έντεχνου συλλογισμού (Artful Thinking 

Program) στο Project Zero, ως μέθοδο καλλιέργειας της δημιουργικής σκέψης των μαθητών στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών.  

 

Δ. Δημιουργικότητα και Δημιουργία –  δεξιοτεχνία και συμφιλίωση 

Καθώς η έννοια της «δημιουργικότητας» εγκαθίσταται στο επίκεντρο του 
προβληματισμού μας, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στον 
δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό έχει κατακτήσει μια υπεροχή σε σχέση με 
άλλες αξίες· θεωρείται η σπουδαιότερη ικανότητα που διαθέτει ο 
άνθρωπος, και έχει συνδεθεί με τον νεωτερισμό και την πρωτοτυπία. 
Βέβαια, η έμφαση δίνεται πάντα στην υποκειμενική ερμηνεία της 
δημιουργικότητας. Αναφέρεται, δηλαδή, στο ατομικό επίτευγμα και γι’ 
αυτό είναι συνυφασμένη με την εκδοχή της «ιδιοφυούς δεξιοτεχνίας ενός 

εξαιρετικά προικισμένου ατόμου». Αξίζει τον κόπο, όμως, να θυμηθούμε ποιο είναι το αρχικό 
περιεχόμενο της λέξης «δημιουργία». Αξίζει, δηλαδή, να θυμηθούμε ότι οποιαδήποτε δημιουργία 
οφείλει να έχει κοινωνιοκεντρική αναφορά· να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και να 
αντικατοπτρίζει τις βαθύτερες επιθυμίες της κοινωνίας στην οποία αναφέρεται.  

Μιλώντας για τις πραγματικές ανάγκες του σημερινού μαθητή, θα μπορούσαμε πούμε ότι η 
συμβολή της δημιουργικότητας –τόσο στην τέχνη όσο και στην εκπαίδευση– συνοψίζεται σε μία 
φράση: στη συμφιλίωση με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του· στη βαθιά ανάγκη του 
να συνυφάνει σε μια ενότητα τη μνήμη με τη ζωή και τη ζωή με την ελπίδα.  
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Στη συνέχεια, φορτίζοντας υπαρξιακά τη λέξη «συμφιλίωση», θα παρουσιαστούν συνοπτικά 
τρία παραδείγματα μέσα από τρεις πολιτισμούς που τροφοδοτούν τη σκέψη, το αίσθημα και 
την κατανόησή μας: τον αρχαιοελληνικό, τον χριστιανικό και τον νεότερο. Σκοπός αυτής της 
παράθεσης είναι να αναδειχθεί η κρισιμότητα της σύνθεσης, χωρίς αποκλεισμούς και δογματικές 
απαιτήσεις μονοπώλησης της αλήθειας. Ο δρόμος που πρόκειται να βαδίσουν οι σημερινοί 
μαθητές κι αυριανοί πολίτες του 21ου αιώνα, έτσι κι αλλιώς, μας είναι αδιάβαστος. Χρέος δικό 
μας είναι να τους προπέμψουμε σε αυτό το ταξίδι εφοδιασμένους για την αναμέτρηση με το 
«   » του ανθρώπινου βίου, κατά τον λόγο του Σοφοκλή, και το «

» του Πινδαρικού στίχου. Συνυφαίνοντας μνήμη, ζωή και ελπίδα, να 
τους δώσουμε όλα εκείνα τα υλικά για να πλάσουν τον δικό τους κόσμο. 

 

Ε. α. το αρχαιοελληνικό παράδειγμα 

Η συμφιλίωση με το παρελθόν - το αλλού & τότε: η ανάμνηση της αλήθειας (το παρελθόν ως 
παρόν) και η εναρμόνιση με τον λόγο (Δημοκρατία)   

Η τέχνη στην αρχαία ελληνική αντίληψη αποτελεί έκφραση του 
ιερού, πάνω στο οποίο ( ) θεμελιώνεται η . Είναι σημαντικό 
να θυμόμαστε ότι αυτό ακριβώς το  αποτελεί ιδρυτικό θεμέλιο 
της πόλεως, αλλά και σταθερό σημείο αναφοράς: 

 των πολιτών στην καθημερινή τους 
ζωή. Πέρα από τις καθαρά θρησκευτικές και λατρευτικές πράξεις, ο 
Παρθενώνας, για παράδειγμα, θα στέκει πάντα εκεί στο πιο 
κεντρικό, στο πιο υψηλό σημείο της πόλης (Ακρόπολη), ακριβώς 

για να θυμίζει και να υποβάλλει με τη γλώσσα της αρχιτεκτονικής στους πολίτες της αρχαίας 
Αθήνας τις πανάρχαιες κοσμικές αρχές (τάξη, αρμονία, μέτρο) πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η 
πόλις και η δημοκρατία. Γι’ αυτό ακριβώς, όπως ορθά παρατηρεί ο Παναγιώτης Μιχελής, είναι 

 · για να θεάται από τους εκτός αυτού πολίτες, επιτελώντας κατ’ 
ουσίαν λειτουργία ηθική και κατ’ επέκτασιν πολιτική.  

Έτσι, η τέχνη αναλαμβάνει ένα ρόλο ανάμνησης και φανέρωσης του ιερού, το οποίο πρέπει να 
παραμείνει   · να μην καταποθεί, δηλαδή, από τη . Γι’ αυτό και, σύμφωνα 
με τον μύθο, οι Μούσες έχουν για μάνα τους τη . Αυτήν επικαλείται ο Ορφικός 
Ύμνος  , για να ξορκίσει τη λησμονιά του λόγου που συνέχει τον κόσμο και να 
φανερωθεί η αλήθεια.  

 

Ε. β. το χριστιανικό παράδειγμα  

Η συμφιλίωση με το μέλλον - το εκεί και το μετά: η ενατένιση (το μέλλον ως παρόν) και η 
προσδοκία (η Βασιλεία του Θεού)  

Αντίθετα με την αρχαιοελληνική κατανόηση της αλήθειας ως άσκηση 
μνήμης, η χριστιανική αντίληψη για την αλήθεια είναι εσχατολογική· 
συνδέεται με την προσδοκία μιας μεταμόρφωσης που έχει εισβάλει στην 
ιστορία από το μέλλον. Η σύνδεση της αλήθειας με το μέλλον γίνεται 
στην  (Ἑβρ. 10:1), όπου ο Μωσαϊκὸς νόμος 
περιορίζεται απλώς ως · για να έλθει 
ο Μάξιμος ο Ομολογητής και να οριοθετήσει πως 

 . Μέσα 
από μια τέτοια αντιστροφή,  των Χριστιανών δεν είναι πια  
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αλλά  . Ακριβώς γι’ αυτό, θα επισημανθεί λίγο πιο κάτω στην ίδια επιστολή 
(Ἑβρ. 13:14), πως . Πράγμα 
που, σε πολιτειακό επίπεδο, σηματοδοτεί μια μετάβαση: από τη Δημοκρατία των ίσων πολιτών 
στη Βασιλεία του Θεού. Με μια όμως, σημαντική, διευκρίνιση: Αυτός, , 
αναδεικνύεται  (αυτό σημαίνει, άλλωστε, η λέξη ) όχι χάρη στη δύναμη αλλά 
στην αδυναμία του· χάρη στην προθυμία του να θυσιαστεί – –  
(για να ζήσει ο κόσμος).  

Έτσι, στη χριστιανική εκκλησία η τέχνη υπηρετεί το άνοιγμα στο επερχόμενο, τη δεξίωση και 
τον εικονισμό μιας αλήθειας που, αν και θα υπάρξει ολοκληρωτικά ( ) 
στο μέλλον, είναι ήδη εδώ –έστω και  .  

 

Ε. γ. Το νεωτερικό παράδειγμα 

Η συμφιλίωση με το παρόν - το εδώ και το τώρα: η ένταση της ιστορίας 

Το νεωτερικό παράδειγμα είναι αυτό που με νεανικό θάρρος –ή και 
θράσος, κάποιος θα πει– τολμά και στη θέση της ιστορικής μνήμης 
τοποθετεί μια tabula rasa, ώστε να αναθεωρηθούν τα πάντα και να 
αρχίσουν από την αρχή. Ένα από τα κρίσιμα σημεία μετάβασης στη 
νεωτερικότητα είναι και ο πίνακας του Conrad Witz, Το θαυμαστό 
ψάρεμα - The Miraculous Draught of Fish, ζωγραφισμένος στον ναό 
του αγίου Πέτρου στη Γενεύη, το 1444. Ο Witz δεν φαίνεται να 
αγνοεί τα διδάγματα της ζωγραφικής παράδοσης του Μεσαίωνα. 

Προχωρά όμως σε μια αξιοπρόσεχτη καινοτομία και κάνει κάτι συναρπαστικά απλό! Ανασύρει 
το περιστατικό από το ιστορικό παρελθόν, μεταφέροντάς το στο παρόν. Στη θέση της 
Τιβεριάδας, βάζει την ίδια τη λίμνη της Γενεύης (Lake Geneva) σαν μια 

· με τους ορεινούς όγκους (Petit Salève, Môle Pointu και Voirons) να απλώνονται 
κατά μήκος της και τη βουνοκορφή του Montblanc να ξεχωρίζει επιβλητικά στο βάθος. 
Φτιάχνει, δηλαδή, μια εικόνα οικεία στους κατοίκους της Γενεύης, που όλοι μπορούν να 
αναγνωρίσουν, γιατί είναι η δική τους λίμνη. Σε αυτήν την πραγματική και γνώριμη λίμνη, ο 
Ελβετός ζωγράφος απεικονίζει εξίσου πραγματικούς και γνώριμους ψαράδες. Δεν είναι οι 
σεβάσμιοι και απόμακροι Απόστολοι των παλαιών παραστάσεων, αλλά οι απλοί και 
καθημερινοί ψαράδες της Γενεύης.  

Γνωρίζουμε πως έκτοτε η δυτική ή αλλιώς «μοντέρνα» τέχνη, απορρίπτοντας οποιαδήποτε σχέση 
με το παρελθόν (αυτό που ονοματίζεται «παράδοση») αλλά και το μέλλον (αυτό που 
ονοματίζεται «μεταφυσική»), παρουσιάζεται σαν να ζει την πρώτη μέρα της Δημιουργίας. Μέσα 
από αυτήν ο νεωτερικός άνθρωπος διεκδικεί και ανακτά την ατομικότητα και την ενθαδικότητά 
του. Γεγονός που, σε πολιτειακό επίπεδο, σημαίνει ότι η πόλις, αρνούμενη ό,τι συνηθίσαμε να 
αποκαλούμε ιερό (είτε αφορά τη μνήμη είτε την ελπίδα), θεμελιώνεται στον πόνο. 

 

ΣΤ. Το ξαναπλάσιμο του κόσμου από την παιδικότητα 

Κλείνοντας την απόπειρα διερεύνησης του δυναμισμού, που πυροδοτεί η 
τέχνη στην εκπαίδευση, θα αναφερθούμε και σε μια τρίτη, εξίσου 
δυναμική, διάσταση: την παιδικότητα. Όταν οι μαθητές ρώτησαν τον 
Χριστό « , ;», εκείνος 
φώναξε ένα παιδάκι, το’ βαλε να σταθεί ανάμεσά τους και είπε: «
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  »  

Δίπλα στην έμφυτη δημιουργικότητα και την προθυμία για συμφιλίωση, ιδιότητες που 
χαρακτηρίζουν τα παιδιά, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε αρκετές ακόμη: την ανεμελιά, την 
αθωότητα, την ανεξικακία κ.ά. Ο Χριστός, όμως, ταυτίζει την παιδικότητα με την ταπείνωση –
την επίγνωση, δηλαδή, της μικρότητας. Στα παιδιά, αυτή η επίγνωση δεν είναι προϊόν 
συνειδητής διεργασίας, αλλά έκφραση της ευθραυστότητάς τους.  

Το ίδιο εύθραυστος και ταπεινός με τα παιδιά προσέρχεται ο μαθητής στο αδιάβα[σ]το δάσος 
της τέχνης· εξίσου εύθραυστος και ταπεινός στέκεται και ο καλλιτέχνης στον αγώνα του με την 
ύλη, καθώς τη μεταπλάθει σε έργο τέχνης. Και οι δυο γνωρίζουν τα όριά τους και γι’ αυτό 
μπορούν να πλάσουν τον κόσμο, χωρίς να τον ισοπεδώσουν με τη μεγαλομανία τους, χωρίς να 
τον μολύνουν με τη θλίψη τους. Μα, θα αντιτείνει κάποιος, η δημιουργία και το πλάσιμο του 
κόσμου είναι έργο της πολιτικής και της ιστορίας, όχι της τέχνης! Μόνο που, όπως πικρά 
αποδείχθηκε, δεν ήταν λίγες οι φορές που αυτό το πλάσιμο απ’ τη μεριά της πολιτικής και της 
ιστορίας ήταν καταστροφικό για τον κόσμο. Τη διάκριση αυτή και την οδυνηρή διαπίστωση 
έκανε, στα μέσα του αιώνα που μας πέρασε, ο Albert Camus: «    

     

     

    

    

     

 , ,   

   Για να καταλήξει προφητικά:  

  

         

       

,       . 
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