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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

Είναι ιδιαίτερη τιμή να χαιρετίζω με την ιδιότητά μου ως Προέδρου της 
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO την έκδοση του Δήμου 
Κορίνθου επί τη ευκαιρία της ένταξης της πόλης στο Παγκόσμιο Δίκτυο 
Πόλεων Mάθησης της UNESCO.

H UNESCO λαμβάνοντας υπ’ όψιν της τις σύγχρονες προκλήσεις, τα 
ελλείμματα και τις αδυναμίες των κεντρικών εξουσιών σε παγκόσμιο επί-
πεδο, καθώς και την επιτακτική ανάγκη μείωσης του συγκεντρωτισμού 
και της γραφειοκρατίας, διαμόρφωσε, το 2015, το Παγκόσμιο Δίκτυο Πό-
λεων που Μαθαίνουν της UNESCΟ.

Βασικός στόχος του Δικτύου είναι η κινητοποίηση των τοπικών κοι-
νωνιών για την προώθηση ευκαιριών μάθησης, κατάρτισης και ευαισθη-
τοποίησης των πολιτών, καθώς και η διαμόρφωση πολιτικών για την ενί-
σχυση της ισότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης μειονεκτούντων 
ομάδων.

Μέχρι σήμερα με τη στήριξη και την παροχή τεχνογνωσίας της Ελ-
ληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO έχουν εγγραφεί στο Παγκό-
σμιο Δίκτυο Πόλεων Μάθησης της UNESCO 14 Δήμοι που είναι οι εξής: 
Αθηναίων, Νέας Σμύρνης, Ελευσίνας, Λάρισας, Σερρών, Τρικάλων, Πυλέ-
ας-Χορτιάτη, Ευόσμου-Κορδελιού, Θέρμης, Βόλου, Λέσβου, Σάμου και 
Ήρακλείου. Τελευταίος Δήμος που ενετάχθη είναι η Κόρινθος και συγχαί-
ρω όσους εργάστηκαν για την επιτυχία αυτή.
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Μια Πόλη Μάθησης δίνει προτεραιότητα στην ανίχνευση των τοπικών 
αναγκών, την αξιοποίηση των γνώσεων των πολιτών και την ευαισθητο-
ποίησή τους για την κάλυψη των κενών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με 
άλλα λόγια, βοηθά τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, που βιώνουν ου-
σιαστικά την έννοια της δημοκρατικής διακυβέρνησης, παρεμβαίνουν 
στη λειτουργία της πόλης τους και αλλάζουν την πορεία των πραγμάτων.

Μέσω της ένταξης στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO, οι πόλεις-μέ-
λη διασυνδέονται με τον διεθνή οργανισμό των Ήνωμένων Εθνών μπο-
ρούν να επωφεληθούν από τη δικτύωση με άλλες πόλεις, πανεπιστήμια, 
ιδρύματα και φορείς, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, βέλτιστες πρακτικές 
και λύσεις για καίρια προβλήματα, που ανακύπτουν στο πλαίσιό τους. 
Επιπλέον, οι Δήμοι μπορούν μέσω του Δικτύου να ενισχύσουν τις τοπι-
κές τους βιομηχανίες, αναζωογονώντας την αγορά εργασίας, τονώνο-
ντας τον τουρισμό και την ανάπτυξη.

Πιστεύω πως η εν λόγω έκδοση θα συνδράμει την τοπική κοινωνία 
να συνειδητοποιήσει τα πολλαπλά οφέλη της ένταξης στο εν λόγω Δί-
κτυο και να κάνει πράξη της αρχές της διά βίου μάθησης, της χρήσης 
των νέων τεχνολογιών, της ενσωμάτωσης μειονεκτούντων ομάδων και 
της προώθησης μιας κουλτούρας μάθησης στο σχολείο, την οικογένεια, 
αλλά και το εργασιακό περιβάλλον.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο Κορίνθου καθώς και τον κύριο 
Γιώργο Μπαγάκη για την πρωτοβουλία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στις 
μελλοντικές σας δράσεις.



ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ως Δήμαρχος της Κορίνθου για την επίτευξη του 
στόχου που είχαμε εξ αρχής θέσει, την ένταξη της πόλης στο παγκόσμιο 
δίκτυο της UNESCO «Πόλεις που Μαθαίνουν». Πρεσβεύοντας την εξω-
στρέφεια και την υιοθέτηση καλών πρακτικών, γνωρίζοντας καλά πως η 
γνώση «δεν έχει και δεν πρέπει να έχει όρια» πετύχαμε τη συμμετοχή 
μας τον Σεπτέμβριο του 2020.

Η ένταξή μας, η μοναδική των τελευταίων 2 ετών στη χώρα, μας 
τιμά!

Επιβραβεύει την οργάνωση, τη γνώση και την αρτιότητα της πρό-
τασης που κατέθεσε η ομάδα με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Γιώργο 
Μπαγάκη. 

Αποτελεί δε ένα «παράθυρο γνώσης» παράλληλα όμως και μια 
ευκαιρία να δουλέψουμε και να πετύχουμε πάνω στο τρίπτυχο Εκπαί-
δευση – Πολιτισμός – Τουρισμός, όπως πολλές ανά τον κόσμο πόλεις 
έχουν πράξει ως σήμερα. 

Ή συμμετοχή πολιτών και φορέων στις πρώτες εκδηλώσεις – συζητή-
σεις μάς δικαιώνει!

Φίλες και φίλοι,
Η Κόρινθος είναι μια πόλη που θέλει να μάθει! 
Μια πόλη που στοχεύει μέσα από το δίκτυο να προωθήσει και να δι-

ευρύνει τη συμμετοχή των πολιτών και των φορέων της, να ενώσει τις 
απόψεις και τις προτάσεις τους, να διαμορφώσει με συνεργασία και σύν-
θεση την «επόμενη μέρα» της. 
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Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένας δίαυλος επικοι-
νωνίας. Είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε ακόμα περισ-
σότερους πολίτες, σε ακόμα περισσότερους φορείς για το δίκτυο των 
Πόλεων που Μαθαίνουν και τις ωφέλειες που προκύπτουν από τη συμ-
μετοχή σε αυτό. 

Θα κλείσω επικαλούμενος τη φράση του ΜΑΟ ΤΣΕ ΤΟΥΝΓΚ «Το πρώ-
το βήμα είναι το σημαντικότερο για τις σπουδαίες πορείες». Εμείς, η Κό-
ρινθος, κάναμε ήδη το πρώτο αυτό βήμα σε μια σπουδαία, είμαι βέβαιος 
γι’ αυτό, πορεία! 



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΓΑΚΗΣ

Μετά από δύο περίπου χρόνια με προσπάθειες και ζυμώσεις, στις 21 Σε-
πτεμβρίου 2020 η Κόρινθος εντάχθηκε στο παγκόσμιο δίκτυο της UNESCO 
των «Πόλεων που Μαθαίνουν». Ακολούθησε η απαραίτητη οργανωτική 
προετοιμασία (ορισμός ειδικού συμβούλου και αρχικής ομάδας) και εν 
μέσω καραντίνας αποφασίστηκε η πραγματοποίηση διαδικτυακής (ανα-
γκαστικά) εκδήλωσης για τη συγκεκριμένη ένταξη. Σε αυτή συμμετείχαν 
περισσότερα από εκατό είκοσι άτομα. Παρουσιάσεις έκαναν κυρίως ει-
δικοί για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν» καθώς και για τη Διά Βίου Μάθη-
ση, οι οποίοι προέρχονταν από την Κόρινθο, ευρύτερα από την Ελλάδα 
καθώς και από την Ευρώπη.

Στις παρεμβάσεις αναδείχτηκαν θεωρητικά, μεθοδολογικά, ιστορικά 
στοιχεία του Δικτύου των «Πόλεων που Μαθαίνουν» στο ελληνικό πλαί-
σιο, δυνατότητες που παρέχει, καλά παραδείγματα αξιοποίησης του δι-
κτύου από διαφορετικές ελληνικές και ξένες πόλεις, ορισμένες από τις 
οποίες είναι βραβευμένες από την UNESCO. Επίσης παρουσιάστηκε το 
δίκτυο με τη διεθνή του προοπτική όπως συντονίζεται από το Ινστιτού-
το Διά Βίου Μάθησης της UNESCO στο Αμβούργο. Τέλος, σκιαγραφή-
θηκαν η θεώρηση της Κορίνθου για το δίκτυο αυτό, δυνατότητες που 
διανοίγονται με την ένταξη της Κορίνθου καθώς και οι πυλώνες του στην 
Κόρινθο (Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Τουρισμός).

Τα κείμενα που ακολουθούν βασίζονται στις σύντομες παρουσιάσεις 
που έγιναν στην εκδήλωση αυτή και χωρίζονται σε 4 μέρη. 
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Το πρώτο μέρος αποτελείται από δύο κείμενα (Παγκράτης, Γουγου-
λάκης). Το πρώτο κείμενο εστιάζει στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO 
των Πόλεων που Μαθαίνουν από την οπτική του Ινστιτούτου Διά Βίου 
Μάθησης της UNESCO στο Αμβούργο. Το δεύτερο κείμενο επιχειρεί να 
αναδείξει την Παιδαγωγική μιας Πόλης που Μαθαίνει από την παιδαγω-
γική διάσταση της δημοκρατίας.

Το δεύτερο μέρος είναι από ένα κείμενο (Βεργίδης) που βασίζεται 
σε παλιότερες ελληνικές εμπειρίες, οι οποίες θα μπορούσε να θεωρη-
θούν ως προάγγελος των Πόλεων που Μαθαίνουν στη χώρα μας. Δίνει 
επίσης έμφαση στη δυναμική της λογική που διαπερνά τις «Πόλεις που 
Μαθαίνουν» για τη σύνθεση των σημαντικών αποτελεσμάτων από δια-
φορετικά από τα κάτω (bottom-up) προγράμματα, τα οποία έχουν υλο-
ποιηθεί στη χώρα μας χωρίς όμως να έχουν ακόμα συναρθρωθεί.

Το τρίτο μέρος αποτελείται από δύο κείμενα (Κουλαουζίδης, Δε-
ληγιάννης) από ενδιαφέροντα καλά ελληνικά παραδείγματα «Πόλεων 
που Μαθαίνουν»: Tης Θέρμης και της Λάρισας (η τελευταία πόλη έχει 
βραβευτεί από την UNESCO).

Το τέταρτο μέρος βασίζεται σε ένα βασικό κείμενο (Μπαγάκης), 
στο οποίο επιχειρείται να αναδειχτεί το αρχικό στίγμα της Κορίνθου ως 
Πόλη που Μαθαίνει. Ακολουθούν τρία πολύ συνοπτικά κείμενα που σκι-
αγραφούν το ειδικότερο στίγμα καθενός από τους τρεις πυλώνες της 
Κορίνθου στο προηγούμενο πλαίσιο: Εκπαίδευση (Καλογεροπούλου, 
Κονομόδη-Θωμά, Μπαγάκης, Παπαϊωάννου, Παπανικολάου, Σακελ-
λαράκης, Σκάζα, Τσιωτάκης), Πολιτισμός (Μέξια, Πετρακάκη) και Του-
ρισμός (Πιέτρης, Χριστοπούλου).
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ΜΕΡΟΣ Α
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ

Το πρώτο κείμενο (Παγκράτης) εστιάζει στο δίκτυο της UNESCO των Πό-
λεων που Μαθαίνουν από την οπτική του Ινστιτούτου Διά Βίου Μάθησης της 
UNESCO στο Αμβούργο. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στην προέλευση της 
ιδέας των «Πόλεων που Μαθαίνουν», στην αξιοποίησή της από την UNESCO 
και στη δημιουργία του αντίστοιχου δικτύου. Εστιάζει επίσης στη νέα στρα-
τηγική του δικτύου, που προέκυψε από σχετικές έρευνες στις πόλεις του δι-
κτύου και αποτελείται από επτά άξονες: Εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη, 
Επιχειρηματικότητα, Εκπαιδευτικός προγραμματισμός, Γραμματισμός, Μά-
θηση για την υγεία και την ευεξία, Εκπαίδευση για την πολιτειότητα, Ισότητα 
και ένταξη στην εκπαίδευση. Τέλος το κείμενο εστιάζει στο 5ο διεθνές συνέ-
δριο του Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν, που θα πραγματοποιηθεί το 
Φθινόπωρο του 2021 στην πόλη Yeonsu-gu της Νοτίου Κορέας, στο οποίο 
συμμετέχουν εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι της εκπαίδευσης από 229 
μέλη του δικτύου και θα έχει ως τίτλο: «Παγκόσμια εκπαίδευση για την υγεία 
και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης». 

Το δεύτερο κείμενο (Γουγουλάκης) επιχειρεί να αναδείξει την Παιδαγωγι-
κή μιας Πόλης που Μαθαίνει από την παιδαγωγική διάσταση της δημοκρα-
τίας. Πιο αναλυτικά στο κείμενο τίθενται τα θέματα της λαïκής κυριαρχίας, 
του σεβασμού των δικαιωμάτων στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Εστιάζει 
επίσης στη μετατροπή του ατομικού σε συλλογικό, στη βιωματική, τη χει-
ραφετητική διαδικασία, στον αναστοχασμό αξιοποιώντας μεγάλα ονόματα 
της εκπαίδευσης όπως ο Dewey και ο Freire. Στο ίδιο πλαίσιο το κείμενο δίνει 
έμφαση στην από τα κάτω (bottom-up) προσέγγιση και στην αποκέντρω-
ση που διαφαίνονται ως δυνατότητες για την Κόρινθο στο ξεκίνημά της ως 
ενταγμένη πόλη στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO. 





1. ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΣ UNESCO

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ

Ειδικός στην Εκπαιδευτική Πολιτική, 
Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης της UNESCO, Αμβούργο Γερμανία

Η ιδέα των Πόλεων που Μαθαίνουν (Learning Cities), δεν είναι καινούρ-
για αλλά ξεκίνησε από τις αρχές του 1970 από τον Οργανισμό Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OOΣΑ) και το έργο του στον τομέα 
της διά βίου μάθησης κυρίως σε χώρες της Ευρώπης. Ο διάλογος μεταξύ 
φορέων εκπαιδευτικής πολιτικής, ερευνητών και της κοινωνίας των πο-
λιτών θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια και πλέον επίσημα το 2015 το πα-
γκόσμιο δίκτυο των πόλεων μάθησης δημιουργείται από το Ινστιτούτο 
της UNESCO για τη Διά Βίου Μάθηση και ανακοινώνεται πλέον δημόσια 
η έναρξη συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ή κίνηση αυτή προήλθε από την 
UNESCO ως αποτέλεσμα πολυετούς διαλόγου και έρευνας για το πώς οι 
πόλεις μάθησης μπορούν να ενισχύσουν τους πολίτες στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων, αξιών και γνώσης για ένα βιώσιμο μέλλον.

Ή UNESCO ορίζει την Πόλη που Μαθαίνει ως μια πόλη η οποία στη-
ρίζει τη διά βίου μάθηση και πιο συγκεκριμένα την πόλη εκείνη η οποία 
κινητοποιεί όλους τους διαθέσιμους πόρους για να προωθήσει τη μά-
θηση χωρίς αποκλεισμούς και σε όλες τις βαθμίδες ξεκινώντας από την 
πρωτοβάθμια έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ή Πόλη που Μαθαί-
νει στοχεύει στο να ενδυναμώσει τη μάθηση μέσα στην οικογένεια αλλά 
και στον χώρο εργασίας και στο να προάγει τη χρήση σύγχρονων νέων 
τεχνολογιών μάθησης. Επιπλέον, προσβλέπει στην ενίσχυση και την ποιό-
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τητα στη μάθηση μέσω της ανάπτυξης μιας μαθησιακής κουλτούρας 
καθ ‘ όλη τη διάρκεια της ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, η πόλη προσανα-
τολίζεται προς την ενίσχυση κοινωνικών πολιτικών ένταξης και συμπερί-
ληψης, την οικονομική εξέλιξη και την πολιτιστική ευημερία και τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη καθώς και την ενδυνάμωση του ατόμου (UNESCO Global 
Network of Learning Cities Guiding Documents, 2015).

Το δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν της UNESCO, είναι ένα διεθνές 
δίκτυο το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαιδευτικής πολι-
τικής, παρέχοντας τεχνογνωσία και καλές πρακτικές. 

Τα μέλη του δικτύου (229 πόλεις μέλη σε 64 χώρες) ωφελούνται από 
την ανταλλαγή ιδεών με άλλες πόλεις, καθώς και λύσεων για ζητήματα 
που προκύπτουν σε σχέση με τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση. 

Το δίκτυο υποστηρίζει την επίτευξη των δεκαεπτά στόχων αειφόρου 
ανάπτυξης του Οργανισμού Ήνωμένων Εθνών (ΟΉΕ) και ιδίως του τέ-
ταρτου στόχου, ο οποίος αφορά στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης 
και διά βίου μάθησης, και του ενδέκατου (βιώσιμες πόλεις και κοινότη-
τες). Επίσης στοχεύει στη βελτίωση των πρακτικών για την ενίσχυση της 
διά βίου μάθησης στις πόλεις-μέλη και προωθεί τον πολιτικό διάλογο 
και την ισότιμη μάθηση μεταξύ των πόλεων-μελών, μέσω της συμμετο-
χής τους σε ερευνητικές μελέτες οι οποίες προβάλλουν τις πόλεις και τις 
ενέργειές τους στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως επίσης και τις καλές 
πρακτικές τις οποίες υιοθετούν και εφαρμόζουν. 

Οι πόλεις-μέλη έχουν επίσης πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα ανάπτυξης δεξιοτήτων στελεχών και επαγγελματιών στον τομέα 
της διά βίου μάθησης. Τα προγράμματα αυτά βασίζονται σε ένα σύνολο 
από συστάσεις για δράση σε διάφορους τομείς, και στα στάδια της δι-
αδικασίας δημιουργίας μιας Πόλης που Μαθαίνει, όπως για παράδειγ-
μα ο έλεγχος και η αξιολόγηση, η χρηματοδότηση, αλλά και εορταστι-
κές εκδηλώσεις για τη διά βίου μάθηση (UNESCO Institute for Lifelong 
Learning, 2019).

Ή νέα στρατηγική του δικτύου η οποία δημοσιεύτηκε το 2019 (Str a-
tegy of the UNESCO Global Network of Learning Cities, 2019), παρου-
σιάζει επτά θεματικές ενότητες οι οποίες είναι βασισμένες σε έρευνα η 
οποία πραγματοποιήθηκε το ίδιο έτος, μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτη-
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ματολογίου προς όλα τα μέλη του δικτύου. Οι θεματικές ενότητες είναι 
οι εξής:
1.  Εκπαίδευση για βιώσιμη ανάπτυξη
2.  Επιχειρηματικότητα
3.  Εκπαιδευτικός προγραμματισμός
4.  Γραμματισμός
5.  Μάθηση για την υγεία και την ευεξία
6.  Εκπαίδευση για την πολιτειότητα και
7.  Ισότητα και ένταξη στην εκπαίδευση

Ή πόλη Yeonsu-gu της Νοτίου Κορέας θα φιλοξενήσει το πέμπτο Διε-
θνές Συνέδριο για τις Πόλεις που Μαθαίνουν, το οποίο θα πραγματοποιη-
θεί το φθινόπωρο του 2021. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν εμπειρογνώ-
μονες και εκπρόσωποι της εκπαίδευσης από 229 μέλη του δικτύου και 
θα έχει ως τίτλο: «Παγκόσμια εκπαίδευση για την υγεία και αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης». 

Οι πόλεις αποτελούν το επίκεντρο της πανδημίας, η οποία επιδείνω-
σε τις ήδη υπάρχουσες ανισότητες. Οι πόλεις βρίσκονται επίσης στην 
πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να προετοιμάσουν 
την περίοδο μετά την πανδημία. Είναι στις πόλεις όπου η καινοτομία και 
η ανταλλαγή γνώσεων παρέχονται σε μεγάλο βαθμό. Ή συνεχιζόμενη 
πανδημία οδήγησε σε μια τοπική προσέγγιση στο τεράστιο θέμα της πα-
γκόσμιας υγείας. Ή υγεία του πλανήτη και των πληθυσμών εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από το πώς μπορεί να βελτιωθεί η ευημερία στις πόλεις. 

Ή εφαρμογή της διά βίου μάθησης για όλους μπορεί να αποτελέσει 
το βασικό χαρακτηριστικό των αποτελεσματικών τοπικών εκπαιδευτι-
κών απαντήσεων στην πανδημία. Οι πόλεις έχουν επιτρέψει στις τοπι-
κές κυβερνήσεις να εντοπίσουν τα κενά στην παροχή μάθησης και να 
τα γεμίσουν με μη τυπικές και άτυπες πρωτοβουλίες μάθησης. Παρά το 
γεγονός ότι οι πόλεις δεν έχουν μεγάλο έλεγχο της επίσημης τυπικής εκ-
παίδευσης, πολλές κατάφεραν να δημιουργήσουν συνεργασίες για μη 
τυπικά και άτυπα προγράμματα μάθησης. Σε αυτή τη διαδικασία, πολλές 
πόλεις κατάφεραν να ευθυγραμμίσουν τρεις τρόπους μάθησης: τυπική, 
μη τυπική και άτυπη. 
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Οι πόλεις που ξεκινούν αυτήν την πορεία θα πρέπει πρώτα να προ-
σκαλέσουν και να εμπλέξουν διαφορετικούς συνεργαζόμενους φορείς 
στη συζήτηση μιας ολοκληρωμένης τοπικής διά βίου μάθησης. Αυτό 
το όραμα θα μπορούσε να ξεκινήσει για παράδειγμα υιοθετώντας έναν 
χάρτη μάθησης της πόλης για να καθοδηγήσει τη συμμετοχή των εν-
διαφερομένων και τη συμβολή του καθενός φορέα. Ή καλή πρακτική 
μιας πόλης μπορεί να εξαπλωθεί και να κλιμακωθεί ώστε να οδηγήσει σε 
μια εθνική πρωτοβουλία, με την υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών διατάξεων σχετικά με τον COVID-19. Ή 
χαρτογράφηση ενισχύει την ανθεκτικότητα των πόλεων κατά τον σχεδια-
σμό και την εφαρμογή τοπικών μέτρων εκπαίδευσης και μάθησης και η 
συμμετοχή ποικιλίας τοπικών εταίρων επιτρέπει τη διαμόρφωση λύσε-
ων σε πολλές προκλήσεις. 

Το συνέδριο θα δημιουργήσει μία νέα δυναμική για καινοτόμες, δη-
μιουργικές και οραματικές αντιλήψεις σε τοπικό επίπεδο, καθιστώντας 
τη διά βίου μάθηση πραγματικότητα. Έτσι ωφελούνται οι πολίτες για την 
αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων που οδηγούνται από περι-
βαλλοντικές αλλαγές, τροποποιήσεις στον κόσμο της εργασίας, την άνο-
δο εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης και τις δημογραφικές αλλαγές.

Επίσης θα αναδείξει πώς η εκπαίδευση και ο πολιτισμός μπορούν να 
συνεισφέρουν σε τοπικό επίπεδο και πώς συνεισφέρουν στην αντιμετώ-
πιση της δημόσιας υγείας ως σύστημα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 
κυβερνήσεων και των συνεργατών σε τοπικό επίπεδο. 

Το Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης της UNESCO (UIL) σύντομα θα προ-
σκαλέσει τις πόλεις-μέλη του δικτύου να σχηματίσουν μια διμερή ή τρι-
μελή αντιπροσωπεία για να συμμετάσχει στο συνέδριο, η οποία περιλαμ-
βάνει δήμαρχους, στελέχη εκπαίδευσης πόλεων και εμπειρογνώμονες 
που είναι ειδικοί και ενδιαφερόμενοι στο θέμα της ανάπτυξης των Πόλεων 
που Μαθαίνουν. 
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2. Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ

ΠΕΤΡΟΣ ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ

Καθηγητής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Στοκχόλμης, Σουηδία

Θα ήθελα να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οργανωτές της 
σημερινής εορταστικής εκδήλωσης για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκλη-
ση να συμμετάσχω και να απευθύνω χαιρετισμό. Δεν είμαι δημότης της 
Κορίνθου και φαινομενικά μας χωρίζει μεγάλη γεωγραφική απόσταση. 
Όμως ειλικρινά δεν νιώθω ξένος μαζί σας ούτε απόμακρα. Αυτό το οφεί-
λω κυρίως στους συναδέλφους και φίλους που είναι παρόντες εδώ και 
ιδιαίτερα στον αγαπητό Γιώργο Μπαγάκη. Είχα –και έχω– την ευτυχία 
να συνομιλώ και να ανταλλάσσω ιδέες, προβληματισμούς και εμπειρίες 
μαζί τους για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής και παιδείας όχι μέσα από 
το στενό πρίσμα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά υπό την 
οπτική της Διά Βίου Μάθησης. 

Ή ένταξη της Κορίνθου στο δίκτυο της UNESCO των πόλεων που μα-
θαίνουν σηματοδοτεί την πρώτη πράξη υλοποίησης ενός οράματος και 
μιας αντίληψης για την καθοριστική σημασία της γνώσης, της μάθησης 
και της μόρφωσης ως συντελεστών προσωπικής και συλλογικής προό-
δου, οικονομικής ανάπτυξης και ευζωίας. 

Ιδεολογική/κανονιστική αφετηρία για να αναδειχθεί μια πόλη σε πόλη 
που μαθαίνει είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται και διαχειρίζεται τη σχέ-
ση δημοκρατίας, εκπαίδευσης και παιδείας˙ ιδωμένης όμως ως δυναμι-
κής και διαρκούς σχέσης θεμελιωμένης σε έναν κώδικα αξιών, αντιλή-
ψεων και συμπεριφορών, που θα πρέπει να συγκροτούν τον συνεκτικό 
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– συναινετικό – πυρήνα του κοινωνικού συμβολαίου και της σχέσης μας 
με το φυσικό περιβάλλον. 

Θα προσεγγίσω την έννοια της πόλης που μαθαίνει μέσα από την παι-
δαγωγική διάσταση της δημοκρατίας, όσο πιο επιγραμματικά γίνεται, 
αναγκαστικά. Οι έννοιες της πόλης και της δημοκρατίας είναι αλληλέν-
δετες και η μία δεν υφίσταται δίχως την άλλη. Επίσης, όπως μας αναφέρει 
ο γνωστός θεωρητικός της δημοκρατίας David Held (Held, 1995, σ. 14), 
”σχεδόν όλοι σήμερα αυτοχαρακτηρίζονται δημοκράτες, ανεξάρτητα αν 
οι απόψεις τους τούς τοποθετούν στη δεξιά, το κέντρο ή την αριστερά», 
αλλά σίγουρο είναι ότι μας λείπει ένας κοινός ορισμός της δημοκρατίας. 
Υπάρχουν βέβαια πολλοί ορισμοί και σημασίες που οι άνθρωποι προσ-
δίδουν στη δημοκρατία με κίνδυνο η έννοια στο πλαίσιο του πολιτικού 
λόγου να μην έχει καμμιά ιδιαίτερη σημασία (μια έννοια που σημαίνει τα 
πάντα δεν είναι και χρηστική!). Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να 
μας οδηγήσει στην απόρριψή της αλλά στην κατανόηση ότι η δημοκρα-
τία, το νόημά της και το περιεχόμενό της, πρέπει διαρκώς να βρίσκεται 
στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. 

Σύμφωνα με τους David Beetham και Kevin Boyle (Beethan & Boyle, 
2009) η έννοια της δημοκρατίας εμπεριέχει δύο βασικές αρχές, οι οποίες 
και την οριοθετούν: η πρώτη είναι η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, αυτό 
εξάλλου υποδηλώνει και η ίδια η λέξη «δημοκρατία», πάνω στη λήψη 
αποφάσεων που αφορούν το σύνολο των πολιτών. 

Ή δεύτερη αρχή συνδέεται με την πρώτη και εστιάζει στην αναγνώ-
ριση και σεβασμό των δικαιωμάτων κάθε ατόμου κατά την άσκη-
ση της λαϊκής κυριαρχίας (Beetham & Boyle, 2009). Αν οι αρχές αυτές 
ισχύουν σε μια δημοκρατική πόλη που θέλει να μαθαίνει, τότε ο σκοπός, 
το περιεχόμενο και οι μορφές των διαδικασιών μάθησης, που λαμβά-
νουν χώρα σ’ αυτήν και αποβλέπουν στο συλλογικό καλό, θα πρέπει να 
στηρίζονται σε αποφάσεις συλλογικές. 

Στην ιδανική της εκδοχή η λήψη αποφάσεων, που επηρεάζουν όλη 
την κοινωνία, είναι συμμετοχική και από τη διαδικασία αυτή δεν απο-
κλείεται κανένα μέλος της. Μέσα από την υπεύθυνη συμμετοχή και τον 
σεβασμό στις αρχές της δημοκρατικής συνύπαρξης εμπεδώνεται η δη-
μοκρατική νοοτροπία, απελευθερώνεται η δημιουργικότητα και ανα-
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πτύσσεται η συναίσθηση της ατομικής και συλλογικής ευθύνης. Ή δη-
μοκρατία συντελεί στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από την 
αβίαστη επικοινωνία των μελών της κατά την οποία οι ατομικές εμπειρί-
ες ζυμώνονται με άλλες και ανασχηματίζονται σε νέες συλλογικές εμπει-
ρίες γνώσης και μάθησης. Εμπειρίες και βιώματα που υποβάλλονται σε 
αναστοχασμό, όχι μόνο ατομικό αλλά και μαζί με άλλους, αποκτούν ποιό-
τητα και συνέχεια, όπως μας διδάσκει ο Dewey, Dewey (1916), και επι-
δρούν δημιουργικά στις μελλοντικές μαθησιακές εμπειρίες των ατόμων. 
Μόνο έτσι οι εμπειρίες αποκτούν διδακτική/εκπαιδευτική αξία. Στη δική 
μας περίπτωση κυρίως οι εμπειρίες και τα βιώματα των Κορινθίων πολι-
τών θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο του σχεδιασμού της παιδαγωγικής 
που θα εφαρμόσει η πόλης τους, αν θέλει να μαθαίνει. 

Ή παιδαγωγική της πόλης που μαθαίνει δεν έχει σχέση με την παιδα-
γωγική της άνωθεν επιβαλλόμενης εξουσίας, της καταπίεσης, της άγνοι-
ας, της πειθάρχησης διά του φόβου, του κοινωνικού αποκλεισμού, του 
αποπροσανατολισμού και της χειραγώγησης. Ή παιδαγωγική της «δη-
μοκρατικής πόλης που μαθαίνει» λαμβάνει κινηματικά και χειραφετη-
τικά χαρακτηριστικά: βασίζεται στην ποιοτική επιστημονική γνώση και 
αντιμάχεται την ελαφρότητα των ψευδεπίγραφων ειδήσεων (fake news) 
και τη σαγήνη του λαϊκισμού. Είναι η παιδαγωγική της επικοινωνίας και 
του διαλόγου που ενεργοποιεί και οδηγεί στη δράση, στην πράξη, για να 
χρησιμοποιήσω μια από τις βασικές έννοιες του παιδαγωγού των κατα-
πιεσμένων Paolo Freire (Freire, 2009) η οποία εμπεριέχει και τον αναστο-
χασμό επί της δράσης (reflection-in-action & reflection-on-action) (Freire, 
2009). 

Ή παιδαγωγική της δημοκρατικής μάθησης δεν εξαντλείται στην καλ-
λιέργεια και διαμόρφωση δημοκρατικών πολιτών. Εστιάζει στη δράση 
του πολίτη ως δημοκρατικού υποκειμένου, στη δημιουργία ευκαιριών 
δράσης των δημοκρατικών υποκειμένων και τη δυνατότητα συλλογικής 
μάθησης από τις εμπειρίες «πολιτικής» δράσης.

Ή παιδαγωγική της πόλης που μαθαίνει στοχεύει στη δημοκρατικο-
ποίηση και στηρίζεται στον συμμετρικό διάλογο, την περιεκτική επικοι-
νωνία, τον σεβασμό και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Είναι οι ίδιοι οι πο-
λίτες που πιστεύουν στις δυνατότητές τους, που μπορούν και θέλουν να 
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σχεδιάσουν το μέλλον τους, με μορφές κοινωνικής αλληλόδρασης που 
επιλέγουν οι ίδιοι. 

Ξεκίνησα τον χαιρετισμό μου λέγοντας ότι δεν με θεωρώ ξένο και 
απόμακρο αλλά συμμέτοχο και παρόντα στο όραμά σας: για μια Κόριν-
θο που θέλει να δημιουργεί με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, πα-
ρέχοντας ευκαιρίες σε όλους, χτίζοντας στέρεες υποδομές μάθησης και 
καλλιεργώντας κουλτούρα συμμετοχικότητας, συνεργασίας και προό-
δου. Ή Κόρινθος που μαθαίνει είναι οι πολίτες της που ονειρεύονται, που 
ενεργοποιούνται, που καινοτομούν, που δεν φοβούνται. Όλοι μαζί μπο-
ρούμε να γίνουμε καλύτεροι, χωρίς κηδεμονισμούς. 

Εδώ όμως έγκειται και η μεγάλη πρόκληση για την Κόρινθο. Το μεγά-
λο στοίχημα της μάθησης μπορεί να κερδηθεί αν όλοι συστρατευτούν 
στη διαμόρφωση και την υλοποίηση μιας πολιτικής μάθησης, η οποία θα 
διαπερνά εγκάρσια όλες τις δραστηρότητες της πόλης, τους εκπαιδευ-
τικούς της φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και τις συλλογικότητες της 
κοινωνίας πολιτών. Απαιτείται οργάνωση, ευελιξία, προγραμματισμός 
με στόχο να γίνει η Κόρινθος πόλη παράδειγμα προς μίμηση και τόπος 
ανοιχτός σε νέες ιδέες, που ελκύει ανθρώπους που την επιλέγουν για την 
εξωστρέφειά της, την ανεκτικότητά της και τις ποιοτικές υποδομές της, 
που διασφαλίζουν προϋποθέσεις οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστι-
κής ανάπτυξης της πόλης –μιας πιο ολοκληρωμένης, λιγότερο άνισης, 
πιο ανθεκτικής και υγιούς πόλης (Florida, 2004). Καμιά όμως στρατηγι-
κή καινοτομίας και ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δεν 
διασφαλίζει προοπτική επιτυχίας, αν ταυτόχρονα δεν έχει στήριξη από 
την κεντρική διοίκηση και αν δεν συμβαδίζει με μεταφορά εξουσίας και 
αρμοδιοτήτων από τους εθνικούς θεσμούς στις πόλεις και τις τοπικές 
κοινωνίες.

Επιλέγω να ολοκληρώσω τον χαιρετισμό μου παραθέτοντας την απά-
ντηση μιας μαθήτριας Λυκείου (ελλαδικό) σε ερώτηση συνέντευξης ανα-
φορικά με την άποψή της για τη μάθηση και εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας 
διπλωματικής εργασίας την οποία επιβλέπω: 

«Η εκπαίδευση που λαμβάνουμε από το σχολείο είναι η πρώτη προσπά-
θεια του ανθρώπου να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του και να αποκτήσει 
κάποιες αξίες και ιδανικά. Η απουσία της θα επιφέρει μόνο αρνητικές συνέ-
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πειες σε εμάς τους ίδιους αλλά και μετέπειτα στην κοινωνία καθώς η αμά-
θεια και η ημιμάθεια είναι η πηγή των περισσότερων κακών στον κόσμο. 
Κάθε άνθρωπος που θέλει να παλέψει για έναν καλύτερο κόσμο, μπαίνει 
αυτόματα σε μια αέναη εκπαίδευση για να κατακτήσει όσες περισσότερες 
γνώσεις μπορεί.»
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ΜΕΡΟΣ Β
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ ΤO ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ 

Το δεύτερο μέρος αφορά σε ένα μόνο κείμενο (Βεργίδης), το οποίο έχει 
αφετηρία παλιότερες ελληνικές εμπειρίες της δεκαετίας του 1980, οι οποίες 
θα μπορούσε να θεωρηθούν ως προάγγελοι των Πόλεων που Μαθαίνουν 
στη χώρα μας. Δίνει επίσης έμφαση στη δυναμική της Διά Βίου Μάθησης 
και Εκπαίδευσης που διαπερνά τις Πόλεις που Μαθαίνουν για να συνθέσει 
σημαντικά αποτελέσματα που προέρχονται από διαφορετικά και από τα 
κάτω (bottom-up) προγράμματα. Αυτά έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας 
τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν μεν ρηγματώσει την κυρίαρχη εκ των άνω 
(top-down) εκπόρευση χωρίς όμως ακόμα τα αποτελέσματα αυτά να έχουν 
συναρθρωθεί. Ο συγγραφέας εντάσσει το παλιότερο παράδειγμα που 
αναφέρει στην προσέγγιση του ότι επικεντρώνεται στην (ανα)στοχαστική 
συλλογική δράση και στην ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, στη συνεργα-
σία, στη δικτύωση και στη συνέργεια όλων των τοπικών φορέων (αυτοδιοι-
κητικών, πολιτιστικών, συνδικαλιστικών, συνεταιριστικών, επαγγελματικών 
και εκπαιδευτικών). Επισημαίνει δε ότι αυτά βρίσκονται σε αντίθεση με τις 
προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στο άτομο.





1. ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΡΟΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
ΠΟΛΕΙΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΒΕΡΓΙΔΗΣ

Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της εκ-
δήλωσης για την πρόσκληση και να συγχαρώ τον Δήμαρχο Κορινθίων 
και γενικά τις δημοτικές αρχές, καθώς και τον ομότιμο καθηγητή κ. Μπα-
γάκη και τους συνεργάτες του για την πρωτοβουλία τους να εντάξουν 
την Κόρινθο στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO «Πόλεις που μαθαί-
νουν» ή «Πόλεις μάθησης», σύμφωνα με την εκδοχή της Γενικής Γραμ-
ματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που στις αρχές της δεκαετίας του 2000 
είχε συγκροτήσει ομάδα συντονισμού για το Δίκτυο Πόλεων Μάθησης 
NewTELS (Δούκας, 2004).

Όπως γνωρίζουμε, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρί-
ζεται από συγκεντρωτισμό και ομοιομορφία. Επίσης, οι εκπαιδευτικές 
μεταρρυθμίσεις που κατά καιρούς επιχειρούνται εντάσσονται στην εκ-
παιδευτική πολιτική top-down (από πάνω προς τα κάτω) και τις περισ-
σότερες φορές ελάχιστα θίγουν τα παγιωμένα χαρακτηριστικά του εκ-
παιδευτικού μας συστήματος. Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες αρκετά εκ-
παιδευτικά προγράμματα άνοιξαν κάποια παράθυρα και δημιούργησαν 
κάποιες ρηγματώσεις στο μονολιθικό και περιχαρακωμένο εκπαιδευτικό 
μας σύστημα. Σε ορισμένα απ’ αυτά συμμετείχα έχοντας θέση ευθύνης, 
όπως: στο Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευση και Πολιτισμός (Βεργίδης 
& Βαϊκούση, 2003. Βεργίδης & Τουρκάκη, 2011), στα Προγράμματα για 
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τη σχολική επιτυχία όλων των μαθητών (Βαρνάβα-Σκούρα & Βεργίδης, 
2002. Βαρνάβα-Σκούρα & Βεργίδης, 2011) και στο Πρόγραμμα «Σχο-
λεία Δεύτερης Ευκαιρίας» (Ανάγνου & Βεργίδης, 2014. Βεργίδου, Βεργί-
δης & Υφαντή, 2018). Τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα 
υλοποιήθηκαν στα πλαίσια μιας νέας εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που 
συμπυκνώνεται στο πρόταγμα της διά βίου εκπαίδευσης και μάθησης. 
Ωστόσο, το πρόταγμα αυτό θέτει δύο βασικά ζητήματα – προβλήματα 
(Βεργίδης, 2001):

α) Το ζήτημα / πρόβλημα της συνοχής ανάμεσα στα διαφορετικά 
είδη, μορφές και επίπεδα εκπαίδευσης.

β) Το ζήτημα / πρόβλημα της συνοχής της διά βίου εκπαίδευσης και 
μάθησης με την πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα 
και της συμβολής στη βελτίωσή της. 

Ένα τρίτο πρόβλημα, που η σοβαρότητά του έχει διαπιστωθεί ερευ-
νητικά, είναι το πρόβλημα της διεύρυνσης των εκπαιδευτικών ανισοτή-
των στα πλαίσια της διά βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Όπως υπογραμ-
μίστηκε με έμφαση στη COFINTEA VI, που διοργανώθηκε το 2009 από 
την UNESCO, όσοι έχουν χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης επωφελού-
νται λιγότερο από τη διά βίου εκπαίδευση ενηλίκων, με αποτέλεσμα την 
όξυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, αυτό είναι το «ολέθριο πρόβλη-
μα» που πρέπει να αντιμετωπίσει η πολιτική για την εκπαίδευση ενηλί-
κων (Βεργίδης, 2014. 2016).

Τις απαντήσεις σε αυτά τα τρία ζητήματα / προβλήματα μπορούμε να 
τις εντάξουμε πολύ γενικά σε δύο προσεγγίσεις:

1. Στην προσέγγιση που επικεντρώνεται στο άτομο, σύμφωνα με την 
οποία πρέπει να παρέχονται πολλαπλές ευκαιρίες επιλογής είδους εκ-
παίδευσης και μάθησης (π.χ. γενική – επαγγελματική, τυπική – μη τυ-
πική), μορφής (π.χ. διά ζώσης, εξ αποστάσεως, μεικτή) και επιπέδου (οι 
διάφορες βαθμίδες της εκπαιδευτικής «πυραμίδας»). Στο πλαίσιο αυτής 
της προσέγγισης δεν πρέπει να υπάρχουν στεγανά μεταξύ των διαφό-
ρων ειδών, μορφών και βαθμίδων εκπαίδευσης. Επίσης, ευκαιρίες εκπαί-
δευσης και μάθησης θα πρέπει να απευθύνονται σε όλους σε όλη τη δι-
άρκεια της ζωής τους. Ή προσέγγιση αυτή δίνει έμφαση στην ενδυνάμω-
ση του ατόμου και στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, ώστε οι επιλογές 
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του να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, στα ενδιαφέροντά του, στους 
στόχους του και στις βαθύτερες προσδοκίες του.

2. Στην προσέγγιση που επικεντρώνεται στην (ανα)στοχαστική συλ-
λογική δράση και στην ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη, με τη συνεργα-
σία, τη δικτύωση και τη συνέργεια όλων των τοπικών φορέων (αυτοδιοι-
κητικών, πολιτιστικών, συνδικαλιστικών, συνεταιριστικών, επαγγελματι-
κών και εκπαιδευτικών). Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η προσέγγιση αυτή στη 
συνεργασία, δικτύωση και συνέργεια των εκπαιδευτικών φορέων κάθε 
είδους, μορφής και επιπέδου. Ή δικτύωση με τα σύγχρονα τεχνολογικά 
μέσα, από τοπική μπορεί να διευρυνθεί σε εθνική ή και σε διεθνή κλί-
μακα. Ή προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται στην παροχή (δήθεν ίσων) 
ευκαιριών, αλλά αξιοποιεί θετικές διακρίσεις υπέρ αυτών που έχουν χα-
μηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης, αντιμετωπίζουν μαθησιακές 
δυσχέρειες ή ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ με συντομία στις προπαρασκευα-
στικές μελέτες ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης, που εκπονήθηκαν, 
για την προετοιμασία των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμά-
των (ΜΟΠ), και εντάσσονται στη δεύτερη προσέγγιση για τη διά βίου 
εκπαίδευση και μάθηση. Συνολικά εκπονήθηκαν τέσσερεις μελέτες (Βέλ-
γιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία) με την ίδια μέθοδο. Στην Ελλάδα η μελέτη 
πραγματοποιήθηκε στον νομό Κοζάνης με τη συμμετοχική μέθοδο δι-
ερεύνησης των αναγκών και των προτεραιοτήτων και τη διαμόρφωση 
προτάσεων για δράσεις που αποσκοπούσαν στην τοπική πολιτιστική, 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη με τη συμβολή κατάλληλων εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων.

Το γενικό περιεχόμενο των προτάσεων που διατυπώθηκαν από τις 
μελέτες αυτές ήταν:

α. Εκπαιδευτικές δράσεις επικεντρωμένες σε συγκεκριμένες περιοχές 
ώστε να επιτυγχάνεται η σύνδεσή τους με την τοπική πολιτιστική, κοινω-
νική και οικονομική ανάπτυξη.

β. Εκπαιδευτικές δράσεις για όλο τον πληθυσμό της περιοχής και 
κατά προτεραιότητα για τους υποεκπαιδευμένους και τις ευάλωτες κοι-
νωνικές ομάδες, με την υιοθέτηση θετικών διακρίσεων με στόχο την 
υποστήριξή τους. Θετική διάκριση σημαίνει να αφιερώνονται περισσό-
τεροι πόροι για τους μη προνομιούχους (UNESCO CONFINTEA VI, 2009).
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γ. Συλλογικές δράσεις για την κοινωνική κατάρτιση των εκπαιδευομέ-
νων, έννοια παρεμφερή με την ανάπτυξη της πολιτειότητας (citizenship).

δ. Υποστήριξη και ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας (συνεταιρι-
στικές επιχειρήσεις, πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλογι-
κές πρωτοβουλίες).

ε. Δομές για την επιμόρφωση των διδασκόντων και των στελεχών 
που εργάζονται στους εκπαιδευτικούς και στους πολιτιστικούς φορείς 
της περιοχής, καθώς και για τη γενικότερη υποστήριξη των εκπαιδευτι-
κών δράσεων.

Στην ελληνική μελέτη που εντοπιζόταν σε περιοχές του νομού Κοζά-
νης ορισμένα από τα σχέδια δράσης που προτάθηκαν ήταν (Βαρνάβα 
– Σκούρα & Βεργίδης, 1984):

1. Ανοιχτά Κέντρα Απασχόλησης, που θα απευθύνονταν σε παιδιά και 
ενηλίκους. Τα Ανοιχτά Κέντρα Απασχόλησης προβλεπόταν να στεγάζο-
νται σε παραδοσιακά κτήρια μετά τη συντήρηση και την αποκατάστασή 
τους.

2. Πολιτιστικός τουρισμός με τη συντήρηση και την αξιοποίηση πα-
λαιών αρχοντικών προκειμένου να μετατραπούν σε ξενώνες.

3. Ειδική μελέτη και επιμορφωτικά προγράμματα για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων σε επίπεδο νομού. Τα επιμορφωτικά προγράμματα 
θα απευθύνονταν:

α. Προς τις δημοτικές αρχές, τους αρμόδιους υπαλλήλους των νομαρ-
χιακών και περιφερειακών υπηρεσιών και εκπροσώπους επιστημονικών 
φορέων.

β. Προς τους δημότες, τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και εκπροσώ-
πους μαζικών φορέων.

γ. Προς τους εργαζόμενους στη διαχείριση απορριμμάτων.
4. Ενδοεπιχειρησιακή συνεταιριστική κατάρτιση στελεχών, καθώς 

και συνεταιριστική κατάρτιση των μελών του συλλόγου γυναικών Βελ-
βενδού (κωμόπολη με ακμάζοντα αγροτικό συνεταιρισμό) με στόχο τη 
δημιουργία συνεταιριστικής μονάδας παρασκευής και τυποποίησης πα-
ραδοσιακών προϊόντων.

Αρκετά χρόνια αργότερα πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κωμόπο-
λη του Βελβενδού για τις δραστηριότητες του συνεταιρισμού γυναικών 
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και τη συμβολή των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην τοπική, οικο-
νομική και πολιτιστική εξέλιξη. Ή έρευνα δημοσιεύτηκε στην περιοδι-
κή έκδοση ALPHA 94 (UNESCO Institute of Education), αφιερωμένη στο 
θέμα Literacy and Cultural Development: Strategies in Rural Areas, με 
επιμέλεια του Jean – Paul Hautecoeur (Varnava – Skoura et al, 1994).

Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω τη συμβολή του Paulo Freire, το έργο 
του οποίου αποτελεί πηγή έμπνευσης, για τη συνεργασία εκπαιδευτικών 
φορέων όλων των βαθμίδων στην πόλη του Σάο Πάολο, όπου διετέλεσε 
Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης. Ανάλογες προσπάθειες σε μικρότερη 
κλίμακα έγιναν και στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ – Εκπαίδευ-
ση και Πολιτισμός, τα Προγράμματα για τη σχολική επιτυχία όλων των 
μαθητών και το Πρόγραμμα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» αποτελούν 
καλές πρακτικές σύνδεσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία στην 
προοπτική του ανοιχτού σχολείου, που θα λειτουργεί όχι μόνο σαν χώ-
ρος τυπικής εκπαίδευσης αλλά και ως πολιτιστικό κέντρο. 

Υπογραμμίζω ότι, κατά τη γνώμη μου, τα ανοιχτά σχολεία – πολιτιστι-
κά κέντρα δεν αποτελούν μια επιμέρους πολιτική. Αυτό υποστηρίζω εδώ 
και πολλά χρόνια (Βεργίδης, 1983). Θα πρέπει να ενταχθούν στο κεντρικό 
πρόταγμα για την εκπαίδευση, ιδιαίτερα σήμερα που η τηλεκπαίδευση 
και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελούν πλέον μέρος της πραγμα-
τικότητας στην οποία ζούμε. Οι πόλεις μάθησης και τα ανοιχτά σχολεία 
– πολιτιστικά κέντρα θα πρέπει να μπολιάσουν το εκπαιδευτικό μας σύ-
στημα, απαντώντας στις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και στα κελεύ-
σματα των καιρών. Απαιτείται πλέον η ανάπτυξη της ανθρωποκεντρικής 
και κοινωνιοκεντρικής διάστασης της διά βίου εκπαίδευσης και μάθησης, 
με την εκπόνηση ανοιχτών προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις μορφές, 
είδη και επίπεδά της, με έμφαση στη διεύρυνσή τους σε κοινωνικο-πολι-
τικά και πολιτιστικά θέματα. Απαιτείται η συνάρθρωση της θεωρητικής-
επιστημονικής γνώσης, με την πρακτική και με πολιτικο-ηθική γνώση, τη 
φρόνηση σύμφωνα με τον Αριστοτέλη (Βεργίδης, 2011). Ήδη έχει πραγ-
ματοποιηθεί η αναγκαία «πρωταρχική συσσώρευση» καλών πρακτικών, 
που έχουν δημιουργήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών πολι-
τικών προς αυτή την κατεύθυνση, από κάτω προς τα πάνω (bottom up), 
σε όλο το φάσμα της διά βίου εκπαίδευσης και μάθησης.
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ΜΕΡΟΣ Γ 
ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΛΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΕΩΝ 
ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ: ΘΕΡΜΗ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑ

Το πρώτο κείμενο (Κουλαουζίδης) αφορά στη σύντομη παρουσίαση μιας 
καινοτόμου πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο των 
δράσεών του ως μέλος του δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν (Learning 
Cities) της UNESCO. Η πρωτοβουλία είχε στόχο να εμψυχώσει και να ενδυ-
ναμώσει τους νέους και τις νέες που κατοικούν στις κοινότητες του Δήμου 
ώστε να συμμετάσχουν πιο ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα μέσα από τη 
δημιουργία ενός Συμβουλίου Νέων. Πιο αναλυτικά περιγράφεται η σημασία 
της συμμετοχής της νεολαίας στις Πόλεις που Μαθαίνουν, η πρωτοβουλία 
και η εξέλιξη του συγκεκριμένου εγχειρήματος της Θέρμης και τέλος ανα-
φέρονται καταληκτικές σκέψεις του συγγραφέα γι’ αυτό. 

Το δεύτερο κείμενο (Δεληγιάνης) αφορά στη Λάρισα, η οποία συμμετέχει 
ενεργά από το 2015 στο δίκτυο των Πόλεων που μαθαίνουν, έχει συντονι-
στικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο σε μια από τις επτά θεματικές ομάδες/
clusters (αυτή Της ενεργού πολιτειότητας) των Πόλεων που Μαθαίνουν του 
Δικτύου της UNESCO. 

Το κείμενο ξεκινά με βασικές αναφορές στη γένεση της έννοιας των Πό-
λεων που Μαθαίνουν, εστιάζει επίσης σε αξιοθαύμαστα παραδείγματα με-
γάλων αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτό σε πόλεις όπως 
το Medelin της Κολομβίας, στη διαφοροποίηση της Έξυπνης Πόλης (smart 
city) από την Πόλη που Μαθαίνει (learning city), στο θεωρητικό πλαίσιο του 
μετασχηματισμού των πόλεων και επικεντρώνει στις πόλεις την περίοδο της 
πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό μεγάλο μέρος του κειμένου κατέχουν σημαντικά καλά 
παραδείγματα από τη Λάρισα την περίοδο της Πανδημίας, όπως: (1)Η ηλε-



κτρονική πλατφόρμα ενημέρωση με τον τίτλο “Λάρισα Μαζί” (2) Το «Πανε-
πιστήμιο των πολιτών» (3) Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας (4) Το Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) (5) Η δραστηριοποίηση της πόλης 
σε διεθνές επίπεδο ως συντονίστρια πόλη της θεματικής ομάδας «εκπαί-
δευση και ενεργός πολιτειότητα» του Παγκοσμίου Δικτύου των Πόλεων που 
Μαθαίνουν της UNESCO.



1. ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ: 
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής - Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 
πρώην Γενικός Γραμματέας Δήμου Θέρμης (2013-2020)

Με τη συμβολή των: 
Χρύσα Κληματσούδα, Μελίνα Ραμπίδου (Δήμος Θέρμης) και 

Σοφία Κυπριανίδου, Δρ. Νάγια Τσελέπη (Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα)

1.  Εισαγωγή

Το κείμενο αυτό είναι μια σύντομη παρουσί-
αση καινοτόμου πρωτοβουλίας που ανέλαβε 
ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο των δράσεών 
του ως μέλος του δικτύου των Πόλεων που 
Μαθαίνουν (Learning Cities) της UNESCO. Ή 
πρωτοβουλία είχε στόχο να εμψυχώσει και 
να ενδυναμώσει τους νέους και τις νέες που 
κατοικούν στις κοινότητες του Δήμου ώστε 
να συμμετάσχουν πιο ενεργά στα κοινωνικά 
δρώμενα μέσα από τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Νέων. Μολονότι τα 
Συμβούλια Νέων δεν είναι μια νέα ιδέα ή ένας καινούργιος θεσμός από 
τη στιγμή που στο πρόσφατο παρελθόν έχουν λειτουργήσει σε πολλές 

Το λογότυπο του 
Συμβουλίου Νέων Δήμου 

Θέρμης
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πόλεις της χώρας μας παρόμοιοι θεσμοί (π.χ. Δημοτικά Συμβούλια Νέων, 
Τοπικά Συμβούλια Νέων-Το.Συ.Ν.), η προσέγγιση που ακολουθεί ο Δή-
μος Θέρμης είναι ρηξικέλευθη αφού για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται στο πλαίσιο λειτουργίας μιας 
θεσμοθετημένης δημοτικής συλλογικότητας το κοινωνιοκρατικό παρά-
δειγμα (sociocracy) ως πρότυπο οργάνωσης και διαδικαστικό πλαίσιο 
λήψης αποφάσεων. Ή εμπειρία του Δήμου Θέρμης από την εφαρμογή 
του συγκεκριμένου προτύπου συλλογικής οργάνωσης έδειξε και δείχνει 
ότι η κοινωνιοκρατία όχι μόνο έχει δυνατότητα εφαρμογής ιδίως σε Δή-
μους τους οποίους συνθέτουν πολλές και απομακρυσμένες μεταξύ τους 
κοινότητες, αλλά και ότι λόγω της αυτονομίας και της ισονομίας που 
προωθεί δημιουργεί μια δυναμική συμμετοχής που μπορεί να συμβάλει 
καταλυτικά στην ενεργοποίηση της νεολαίας, στην αύξηση της παρέμ-
βασής της στα όσα συμβαίνουν στις τοπικές κοινωνίες καθώς και στη 
διαμόρφωση τοπικών πολιτικών σε κάθε κοινωνικό πεδίο αρμοδιότητας 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

2.  H συμμετοχή της νεολαίας στην οικοδόμηση Πόλεων 
 που Μαθαίνουν

Σε κοινό κείμενο του Συμβουλίου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών 
και του Συμβούλιου της Ευρώπης (2013) αναγνωρίζεται ότι η ανάπτυξη 
δημοκρατικών κοινωνιών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργι-
κότητα, τον δυναμισμό, την κοινωνική δέσμευση και τις δεξιότητες της 
νεολαίας. Ή διαπίστωση αυτή μολονότι δεν προκαλεί εντύπωση, αφού 
είναι διαχρονικά και ιστορικά αναγνωρισμένη η σημασία της παρουσίας 
νέων ανθρώπων στα κοινωνικά δρώμενα, επισημοποιεί με τον πιο ισχυ-
ρό τρόπο την αίσθηση όλων μας, για τον ρόλο της νεολαίας ειδικά στη 
χώρα μας που εδώ και αρκετά χρόνια έχει βιώσει μια πρωτόγνωρη κοι-
νωνική κατάσταση η οποία έχει τη βάση της στην οικονομική κρίση. Ή 
νεολαία στη χώρα μας ήταν μια από τις κοινωνικές ομάδες που δέχτηκε 
ίσως το ισχυρότερο πλήγμα από την οικονομική κρίση. Ένα πλήγμα που 
εμφανίστηκε με οριζόντια χαρακτηριστικά στους νέους όλων των κοινω-
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νικών στρωμάτων και ιδίως στους νέους της μεσαίας και της εργατικής 
τάξης. Για παράδειγμα, στον τομέα της εργασίας, στη χώρα μας παρου-
σιάζεται ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας νέων (περίπου 35%) 
σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (17,8%)1. Αυτή η κατάσταση σε 
συνδυασμό με μια σειρά άλλων κοινωνικών γεγονότων δημιούργησε ένα 
κλίμα αποστασιοποίησης των νέων από την πολιτική και κοινωνική ζωή. 

Οι νέοι θεωρούν ότι η φωνή τους δεν ακούγεται από τους πολιτικούς 
και γενικά από εκείνους που σχεδιάζουν και αποφασίζουν τις πολιτικές 
που τους αφορούν. Έτσι υπάρχει μια γενικευμένη αίσθηση αποκλει-
σμού και απόρριψης η οποία λειτουργεί ανασταλτικά για τη συμμετο-
χή των νέων στη κοινωνική και πολιτική ζωή των κοινοτήτων που ζουν. 
Ή κατάσταση αυτή μοιάζει ότι έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο λόγω 
των μέτρων που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της πανδημικής κρίσης του 
COVID-19 που βιώνουμε αυτή την εποχή. Από την άλλη πλευρά ωστόσο 
φαίνεται ότι υπάρχει διάθεση συμμετοχής από τους νέους στο πολιτι-
κό και κοινωνικό τοπίο όταν οι σχετικές παρεμβάσεις είναι περισσότερο 
συμμετοχικές, προωθούν την άμεση δημοκρατία και είναι αντισυμβατι-
κές (Παντελίδου-Μαλούτα, 2017, Κολτσίδα και συν., 2020). 

Ή ανατροπή όσων αρνητικών έχουν προαναφερθεί δεν είναι κάτι εύ-
κολο ή απλό. Ωστόσο αυτό που έχει αναγνωριστεί είναι ότι η ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι δυ-
νατό να δημιουργήσει την απαιτούμενη αλλαγή κλίματος ειδικά αν οι 
πρωτοβουλίες αυτές είναι ενταγμένες σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανά-
πτυξης μιας κουλτούρας μάθησης όπως αυτό που επιδιώκεται από το 
δίκτυο των Πόλεων που Μαθαίνουν το οποίο συντονίζει το Ινστιτούτο 
Διά Βίου Μάθησης της UNESCO. Ειδικότερα, στο 2ο Συνέδριο των Πό-
λεων που Μαθαίνουν που έγινε στο Μεξικό το 2015, οι αντιπροσωπεί-
ες των νέων από τις πόλεις που συμμετείχαν, συνέταξαν τη Δήλωση  
3 × 3 × 3 × 3 των Νεών για τις Πόλεις που Μαθαίνουν2 (The 3 × 3 × 3 × 3 
Youth Statement on Learning Cities) στην οποία με σαφή τρόπο διατυ-
πώθηκε η αναγκαιότητα για αναγνώριση της νεολαίας ως συνδημιουρ-

1. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_
stati stics#Youth_unemployment 

2. UIL/2015/ME/H/7 Διαθέσιμο στο https://unesdoc.unesco.org/home 
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γών στην οικοδόμηση μιας κουλτούρας διά βίου μάθησης, ιδιαίτερα των 
νέων από κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες μέσω της δημιουργίας 
χώρων δημιουργικού διαλόγου και συνεργασίας με τις τοπικές αρχές. 

3.  Η πρωτοβουλία του Δήμου Θέρμης

Ο Δήμος Θέρμης είναι δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
που συστήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011 από τη συνένωση των 3 προ-
ϋπαρχόντων δήμων Βασιλικών, Θέρμης και Μίκρας. Ο Δήμος περιλαμ-
βάνει 14 τοπικές κοινότητες των οποίων ο πληθυσμός διαφοροποιείται 
σημαντικά (από 263 – 16000 κατοίκους) και οι οποίες είναι γεωγραφι-
κά τοποθετημένες σε μια έκταση περίπου 385.000 στρεμμάτων. Τόσο η 
γεωγραφική διασπορά των κοινοτήτων όσο και η πολιτιστική και κοι-
νωνική διαφοροποίηση που παρουσιάζουν αποτελούν πρόκληση επι-
τυχίας για κάθε απόφαση που αφορά στη συγκρότηση ενός συλλογικού 
οργάνου που μπορεί να λειτουργήσει αντιπροσωπευτικά και ισότιμα σε 
κάθε μια από τις επιμέρους κοινότητες. Στο παρελθόν είχε λειτουργήσει 
με μεγάλη επιτυχία στον παλαιό Δήμο Θέρμης ο θεσμός του Τοπικού 
Συμβουλίου Νεολαίας ο οποίος όμως με τον καιρό, και ιδίως μετά τη συ-
νένωση των Δήμων του 2011, δεν μπόρεσε για πολλούς λόγους να δια-
τηρήσει τη δυναμικότητά του. 

Ή δημιουργία ενός νέου θεσμού που θα μπορούσε να συμβάλει στη 
διεύρυνση της συμμετοχής και έκφρασης των νέων και στην ενεργοποίη-
σή τους σε τοπικό επίπεδο ήταν μια από τις βασικές πολιτικές προτεραι-
ότητες της Διοίκησης του Δήμου Θέρμης και προσωπική δέσμευση του 
Δημάρχου Θέρμης. Εκείνο που έλειπε ωστόσο ήταν το πρότυπο πάνω 
στο οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί ένα συλλογικό όργανο που θα 
μπορούσε να ενδυναμώσει και να χειραφετήσει τη νεολαία ώστε να ανα-
λάβει δράση για θέματα και ζητήματα που την αφορούν με συνέργειες, 
δικτύωση, εξωστρέφεια και διαβούλευση. Ένα πρότυπο που συν όλα 
τα άλλα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να δώσει μια αίσθηση ενιαίας 
δράσης σε νέες και νέους από 14 διαφορετικές κοινότητες κάθε μία από 
τις οποίες έχει ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. 
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Ή απάντηση στην αναζήτηση αυτή δόθηκε μετά από τη γνωριμία του 
συντάκτη του κειμένου με το πρότυπο της κοινωνιοκρατίας στο πλαίσιο 
ενός παγκοσμίου συνεδρίου όπου συμπτωματικά γινόταν μια σχετική 
παρουσίαση από μια ομάδα πρωτοπόρων στην εφαρμογή του συγκε-
κριμένου προτύπου οργάνωσης στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων 
(βλ. Owen & Buck, 2020). To πρότυπο αυτό είναι γνωστό ως κοινωνιο-
κρατία ή σοσιοκρατία (sociocracy). 

 
Στο μοντέλο της κοινωνιοκρατίας (Buck & Villines, 2007) ισχύουν 

μερικοί βασικοί κανόνες λειτουργίας που με συντομία παρουσιάζουμε 
παρακάτω: (α) Λήψη αποφάσεων με συναίνεση: στο πρότυπο αυτό οι 
αποφάσεις λαμβάνονται με συναίνεση, δηλαδή λαμβάνονται όταν κα-
νένα μέλος της ομάδας δεν εκφέρει κάποια σημαντική ένσταση. Όταν 
υπάρχει ένσταση τότε μέσα από μια διαλογική διαδικασία συνεχίζεται η 
συζήτηση μέχρι τη λήψη συναινετικής απόφασης. Οι αποφάσεις έχουν 
πάντα τη συγκατάθεση όλων των μελών. Αυτό σημαίνει ότι δεν τίθεται 
θέμα επικράτησης κάποιας τεχνητής πλειοψηφίας που μπορεί να έχει 
γεω γραφικά ή κομματικά χαρακτηριστικά. (β) Ο κύκλος: η κοινωνιοκρα-
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τία βασίζεται στη λειτουργία κύκλων. Πέρα από τη βασική οργανωτική 
ομάδα την οποία αποτελούν όλα τα μέλη είναι δυνατό τόσο σε τοπικό 
όσο και σε γενικό επίπεδο να δημιουργούνται κύκλοι που θα είναι επι-
φορτισμένοι με συγκεκριμένο έργο. Κάθε κύκλος θέτει τους δικούς του 
κανόνες λειτουργίας πάνω στην αρχή της συναίνεσης. Διά μέσου αυτής 
αλλά και της συνεχούς εκπαίδευσης των μελών του, ένας κύκλος έχει 
κύριο στόχο να πραγματοποιήσει αυτόνομα την αποστολή του. (γ) Ο 
διπλός δεσμός: Σε ένα κλασικό μοντέλο ιεραρχικής διακυβέρνησης ο 
επικεφαλής (π.χ. ο Πρόεδρος) εξασφαλίζει την επικοινωνία από τα υψη-
λότερα επίπεδα προς τη βάση αλλά και αντίστροφα. Ή διασφάλιση των 
δυο αυτών λειτουργιών είναι συχνά μια δύσκολη υπόθεση και μια πηγή 
διαφωνιών, σύγχυσης και εξουσίας. Στην κοινωνιοκρατία αντί για έναν 
επικεφαλής, δημιουργείται μια διπλή σχέση ανάμεσα σε κάθε κύκλο και 
τον κύκλο του αμέσως επόμενου επίπεδου. (δ) Εκλογές χωρίς υποψή-
φιο: Ή επιλογή ατόμων σε θέση ευθύνης ή και η απλή ανάθεση μιας ερ-
γασίας σε ένα μέλος του κύκλου γίνεται μέσω μιας ψηφοφορίας χωρίς 
δηλωμένους υποψηφίους και συνδυασμούς.  Κάθε μέλος του κύκλου 
προτείνει το πρόσωπο που θεωρεί πιο κατάλληλο για την ανάθεση και 
επιχειρηματολογεί για την επιλογή του.  Ή επιλογή γίνεται πάντα με την 
αρχή της συναίνεσης. 

Για την καλύτερη εφαρμογή του παραπάνω μοντέλου συστάθηκε 
ομάδα εφαρμογής (κύκλος εφαρμογής) η οποία συνεδρίασε για ένα με-
γάλο χρονικό διάστημα –αξιοποιώντας και πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης 
στη διάρκεια της πανδημίας– για να καταλήξει στον τρόπο που το πρό-
τυπο της κοινωνιοκρατίας θα ταιριάξει στη δημιουργία του Συμβουλί-
ου Νέων στον Δήμο Θέρμης. Το μοντέλο που σχεδιάστηκε πρότεινε τη 
δημιουργία σε κάθε κοινότητα του Δήμου Θέρμης ενός Τοπικού Κύκλου 
Νέων. Ο Τοπικός Κύκλος Νέων αποτελεί τον λειτουργικό πυρήνα της 
νέας οργανωτικής δομής και σε αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν νέοι 
και νέες, ηλικίας 15-29 ετών3 που εκδηλώνουν ενδιαφέρον συγκρότησης 
μιας τέτοιου είδους νεανικής συλλογικότητας με σκοπό την προσωπική 

3. Το διάστημα 15-29 είναι σύμφωνο με την ταξινόμηση της Eurostat (βλ. https://ec. 
europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Youth) 
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και συλλογική ανάπτυξη της νεολαίας του τόπου κατοικίας τους. Το ση-
μαντικό είναι ότι κάθε τοπικός κύκλος έχει τη δυνατότητα της δικής της 
οργάνωσης με βάση τα τοπικά ενδιαφέροντα αλλά και τη δυναμική του. 
Ωστόσο, σε κάθε κύκλο λειτουργεί ένας συντονιστής ή μία συντονίστρια 
που εκ περιτροπής έχει την ευθύνη της λειτουργίας της ομάδας (των συ-
νεδριάσεων κ.λπ.). Κάθε τοπικός κύκλος επίσης υποδεικνύει εκπροσώ-
πους οι οποίοι θα απαρτίζουν τον Γενικό Κύκλο του Συμβουλίου Νέων 
Δήμου Θέρμης. Ο Γενικός Κύκλος αποτελεί μια ομάδα συντονισμού, αλ-
ληλοϋποστήριξης και συμβάλλει στη δημιουργία μιας ενιαίας αντίληψης 
των επιμέρους προσπαθειών. Επειδή μάλιστα το ηλικιακό φάσμα 15-29 
παρουσιάζει μια ποιοτική διαφοροποίηση, εξετάστηκαν προσεγγίσεις 
προκειμένου οι εκπρόσωποι να εκφράζουν τόσο την ηλικιακή ομάδα 15-
18 (που εκφράζει κυρίως την σχολική ηλικία – ύστερη εφηβεία) όσο και 
την ηλικιακή ομάδα 19-29 (που αφορά τόσο στην ηλικία των πανεπιστη-
μιακών σπουδών όσο και την αγορά εργασίας –πρώιμη ενηλικιότητα). 

Προκειμένου να λειτουργήσει το πρότυπο της κοινωνιοκρατίας, είναι 
απαραίτητο τα μέλη της οργάνωσης να παραμένουν ενωμένα με ισχυ-
ρούς δεσμούς που προσδίδουν συνοχή και ενιαία κατεύθυνση. Για να 
επιτευχθεί αυτό αλλά και για προχωρήσει το εγχείρημα με επιτυχία απο-
φασίσθηκε τα μέλη τοπικών κύκλων αλλά και στελέχη του Δήμου καθώς 
και το στελεχιακό και πολιτικό προσωπικό να εκπαιδευθούν ειδικά στο 
πρότυπο της κοινωνιοκρατίας και να δέχονται διαχρονική υποστήριξη. 
Μια πολύ απλή σχηματική παρουσίαση του μοντέλου είναι η παρακάτω: 
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Ή εκτίμηση ήταν ότι το πρότυπο αυτό θα μπορούσε να ταιριάξει με 
τη διάρθρωση των κοινοτήτων του Δήμου Θέρμης διασφαλίζοντας την 
ισότιμη συμμετοχή των νέων όλων των κοινοτήτων και το δικαίωμα 
κάθε κοινότητας νέων να καθορίζει τους δικούς της στόχους και προ-
τεραιότητες. Για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του σχεδίου, ο Δή-
μος Θέρμης προχώρησε σε συνεργασία με το Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα  
(http://exs.gr/) Το Εργαστήρι Χωρίς Σύνορα, το οποίο γνωρίσαμε αναζη-
τώντας στην Ελλάδα άτομα με εμπειρία στο συγκεκριμένο πρότυπο ορ-
γάνωσης, είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που λειτουργεί 
στη Θεσσαλονίκη από το 2014. Τα μέλη και οι συνεργάτες του έχουν πι-
στοποιημένη εμπειρία στην εφαρμογή της κοινωνιοκρατίας ενώ παρέ-
χουν και άλλες υπηρεσίες ενδυνάμωσης και εμψύχωσης μέσα από εναλ-
λακτικές μορφές εκπαίδευσης. 

4.  Η πορεία του εγχειρήματος με νούμερα και εικόνες

Από τον Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε το εγχείρημα μέχρι και τις μέ-
ρες που γράφεται αυτό το κείμενο (11/2/2021) έχουν υλοποιηθεί τα εξής: 

Πρώτη Φάση Υλοποίησης
•	 Δημιουργία Κύκλου Εφαρμογής δηλαδή μιας ομάδας εργασίας για 

τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του Συμβουλίου Νέων Θέρμης. 
Τα μέλη του Κύκλου Εφαρμογής υλοποίησαν 11 συναντήσεις των 3 
ωρών. Την ομάδα αποτελούσαν 8 άτομα (στελέχη του Δήμου Θέρ-
μης, πολίτες και αιρετοί).
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•	 Δημιουργία ομάδας νέων που λειτούργησε ως ομάδα ανατροφοδό-
τησης του τελικού σχεδίου-οργανογράμματος. Υλοποιήθηκε μία συ-
νάντηση 3 ωρών στην οποία πήραν μέρος 8 νέοι 15-29 ετών. 

•	 Δημιουργία ομάδας δημοσιοποίησης.
•	 Δημιουργία Μητρώου Μελών Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης.
•	 Παρουσίαση του κοινωνιοκρατικού μοντέλου λήψης αποφάσεων σε 

δημοτική ενότητα στους νέους που έκαναν εγγραφή στο μητρώο με-
λών Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης. Υλοποιήθηκαν 3 συναντήσεις 
στις οποίες συμμετείχαν 80 άτομα.

•	 Δημιουργία των πρώτων πέντε τοπικών κύκλων.
•	 Τριάντα (30) τρίωρες συναντήσεις/εκπαιδεύσεις των πέντε πρώτων 

τοπικών κύκλων νέων (μέχρι τον Ιούλιο του 2020).
•	 Δικτύωση όλων των Τοπικών Κύκλων και κλείσιμο πρώτης φάσης σε 

μια συνάντηση διάρκειας 3 ωρών τον Ιούλιο του 2020. 
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Δεύτερη Φάση Υλοποίησης (Ιούλιος 2020 – ως σήμερα)
•	 Δημιουργία Κύκλου Παρακολούθησης Έργου (ως μετεξέλιξη του Κύ-

κλου Εφαρμογής). Έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα 3 δίωρες συναντή-
σεις.

•	 16 δίωρες οργανωτικές συναντήσεις με το Γραφείο Παιδείας και των 
Τοπικών Κύκλων για την προετοιμασία εκδηλώσεων. 

•	 Οι τοπικοί κύκλοι νέων υλοποίησαν 71 συναντήσεις 2,5 ωρών μεταξύ 
Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου 2021. 

•	 Υλοποίηση 2 συναντήσεων δικτύωσης με το Κέντρο Σοσιοκρατίας 
Αυστρίας και με στελέχη του προγράμματος Europe Goes Local
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Σήμερα λειτουργούν στον Δήμο Θέρμης πέντε (6) ενεργοί Τοπικοί Κύ-
κλοι Νέων που εκπροσωπούν μέχρι στιγμής οκτώ διαφορετικές κοινό-
τητες. Συγκεκριμένα λειτουργούν οι εξής κύκλοι: (α) Θέρμης – Τριαδίου, 
(β) Καρδίας - Κάτω Σχολαρίου, (γ) Τριλόφου- Πλαγιαρίου, (δ) Νέου Ρυσί-
ου – Ταγαράδων, (ε) Βασιλικών και (στ) Περιστεράς. Λόγω της πανδημίας 
και των περιοριστικών μέτρων αρκετές από τις εκδηλώσεις των τοπικών 
κύκλων γίνονται με τη χρήση διαδικτυακών ψηφιακών εργαλείων. Πα-
ραδείγματα τέτοιων εκδηλώσεων είναι: (α) η διαδικτυακή εκδήλωση με 
θέμα: Ο ρόλος του Δήμου στη Διαχείριση των αδέσποτων ζώων από 
τον τοπικό κύκλο Καρδίας – Κάτω Σχολαρίου, (β) η διαδικτυακή εκδή-
λωση με θέμα Ποιο μοντέλο πολίτη θέλουμε; από τον τοπικό κύκλο 
νέων Τριλόφου – Πλαγιαρίου και (γ) η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα Η 
ενδοοικογενειακή βία και η βία κατά των γυναικών την περίοδο της 
πανδημίας, από τον τοπικό κύκλο νέων Θέρμης Τριαδίου. Επιπρόσθε-
τα όλοι οι Τοπικοί Κύκλοι Νέων του Συμβουλίου Νέων Δήμου Θέρμης 
ανταποκρίνονται συνεχώς σε προσκλήσεις κοινών δράσεων από φορείς, 
κοινωνικές δομές, συλλόγους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία 
πολλών εθελοντικών και φιλανθρωπικών δράσεων. Οι δράσεις του Συμ-
βουλίου Νέων Δήμου Θέρμης συνεχίζονται παρά τα προβλήματα που 
έχει δημιουργήσει η πανδημία και δημοσιοποιούνται στο https://www.
facebook.com/youthcouncilmunicipalityofthermi. 

5.  Τελικές σκέψεις

Ο Δήμος Θέρμης στο πλαίσιο των δράσεών του ως Πόλη που Μα-
θαίνει και με σκοπό να υποστηρίξει τη δραστηριοποίηση των νέων των 
κοινοτήτων του, ξεκίνησε ένα καινοτόμο και πρωτότυπο εγχείρημα 
δημιουργίας ενός Συμβουλίου Νέων βασισμένο στο κοινωνιοκρατικό 
πρότυπο οργάνωσης. Ή μέχρι σήμερα εφαρμογή του εγχειρήματος, το 
οποίο υποστηρίχθηκε με θέρμη από τη Διοίκηση του Δήμου και ιδιαίτε-
ρα από τον Δήμαρχο Θέρμης κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο και τον Αντιδή-
μαρχο Παιδείας κ. Στυλιανό Αποστόλου, έχει δείξει ότι εφόσον υπάρχει 
ένα πλαίσιο που διασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή, την ισονομία στην 
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έκφραση, αλλά και την ανεξαρτησία και την αυτονομία στη δράση είναι 
δυνατό να προσελκύσει νέους και νέες οι οποίοι μπορούν να αναπτύ-
ξουν συλλογικές δράσεις ουσίας και να συμβάλλουν έτσι στο ευρύτερο 
εγχείρημα της δημιουργίας δημοκρατικών και συμμετοχικών τοπικών 
κοινωνιών. Οι Πόλεις που Μαθαίνουν οφείλουν στο πλαίσιο των δρα-
στηριοτήτων τους να ενισχύσουν τη συμμετοχή των νέων. Για τον Δήμο 
Θέρμης το Συμβούλιο Νέων και οι Τοπικοί Κύκλοι Νέων των κοινοτήτων 
του δεν είναι απλές ομάδες νέων που συναντιούνται για να οργανώσουν 
εκδηλώσεις αλλά είναι εργαστήρια δημοκρατίας όπου οι αυριανοί ενή-
λικοι συναντώνται για να συζητήσουν την πραγματικότητά τους και να 
την αναδημιουργήσουν. 
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2. ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, 
Μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

1.  Εισαγωγή

Τον Σεπτέμβριο του 2015, πέντε περίπου χρόνια πριν την πανδημία του 
κορωνοϊού, τα 193 κράτη μέλη των Ήνωμένων Εθνών υιοθέτησαν ένα 
κοινό σχέδιο, την Ατζέντα 2030, για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλο-
ντος για όλους. Ή Ατζέντα 2030 αποτελεί στην ουσία έναν οδηγό μιας δια-
δρομής 15 ετών για την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέ-
μηση ανισοτήτων την προστασία του Πλανήτη. Πολλοί είναι εκείνοι που 
πιστεύουν πως το ιδανικό πλαίσιο αυτής της κοινωνικής παρέμβασης 
είναι οι πόλεις. Οι τόποι που αποτελούν κέντρα κουλτούρας, εμπορίου 
και συμβίωσης ανθρώπων, αλλά είναι παράλληλα και τόποι έντονων κοι-
νωνικών αντιθέσεων, ανισοτήτων και φτώχειας. Το Ινστιτούτο Διά Βίου 
Μάθησης (UIL) της UNESCO ήδη από το 2012 διαμόρφωσε τις συνθή-
κες για την ενεργοποίηση ενός παγκόσμιου δικτύου Πόλεων (Learning 
Cities) για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη ικανοτή-
των μεταξύ των μελών του για να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους. Λίγα 
χρόνια μετά η πανδημική κρίση έχει επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνικής ζωής και ένα από τα θέματα που συζητούνται πια ανοιχτά εί-
ναι οι αλλαγές που θα προκύψουν στις πόλεις που ζούμε. Ή υγειονομική 



ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 53

κρίση αναδεικνύεται γρήγορα σε οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική 
κρίση, διαμορφώνοντας τους όρους ενός δημόσιου διαλόγου που στο 
επίκεντρό του είναι το αν η τρέχουσα κρίση υγείας είναι και κρίση σχεδι-
ασμού, προτεραιοτήτων και πολιτικών επιλογών.

Όμως ποιες είναι οι αλλαγές που μπορεί να επιφέρει στην οργάνωση 
και λειτουργία των πόλεων του μέλλοντος μια πανδημία; Γιατί μια πόλη 
να θέλει να γίνει μια Πόλη που μαθαίνει στις μέρες της; Και πώς θα μπο-
ρούσε να γίνει αντιληπτή από τον πολίτη στο επίπεδο της καθημερινό-
τητάς του για να την διεκδικήσει και να την υπερασπιστεί; 

2.  Οι πόλεις στις μέρες της πανδημίας

Ή απρόβλεπτη για πολλούς υγειονομική κρίση σε συνδυασμό με τις 
κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις του μέλλοντος διαμόρφωσε για 
πολλούς συνθήκες επανεξέτασης του τρόπου λειτουργίας των πόλε-
ων (Μαρκοπούλου, 2021). Στο Φόρουμ των Δημάρχων των Ήνωμένων 
Εθνών στη Γενεύη, ο διεθνούς φήμης Βρετανός αρχιτέκτονας Φόρστερ 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι η παρούσα πανδημία αν και δεν θα έχει μα-
κροπρόθεσμο αντίκτυπο στις πόλεις, θα επιταχύνει τις τρέχουσες τάσεις. 
Κάθε κρίση ουσιαστικά έρχεται και μεγεθύνει το αναπόφευκτο, οδηγώντας 
σε πιο βιώσιμα κτήρια, σε ένα νέο μέλλον για τις συγκοινωνίες, σε άλλες 
στάσεις για τους όρους συμβίωσης των πολιτών. Ήδη σε πόλεις όπως το 
Παρίσι και το Λονδίνο επισημαίνεται η ανάγκη εκπαίδευσης των πολιτών 
για μια διαφορετική αντίληψη για τον δημόσιο χώρο, απομακρύνοντας 
τα αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης. Αυτοκινητόδρομοι στενεύουν, 
λωρίδες ποδηλάτων προστίθενται, χώροι εστίασης διαμορφώνονται 
στα πεζοδρόμια και σε άλλους υπαίθριους χώρους. Ή λειτουργία των 
πόλεων είναι συνυφασμένη με τη διαμόρφωση των ανθρώπινων σχέσε-
ων. Οι πόλεις και τα κτήρια που σχεδιάζουμε ουσιαστικά διαμορφώνουν 
τους πολίτες, την ίδια την κοινωνία μας. Αντί, λοιπόν, να προτάσσουμε 
μόνο αδιέξοδες οικονομικές πολιτικές, αδιαφορώντας για την επιβάρυν-
ση του περιβάλλοντος και τις ανάγκες των πολιτών, ο σχεδιασμός τους 
μπορεί να αναζητά την καινοτομία. Θέτοντας τις σωστές ερωτήσεις που 
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θα λειτουργήσουν καταλυτικά, επιφέροντας ένα ριζικό θετικό αντίκτυπο 
στον τρόπο που σήμερα ζούμε και αλληλεπιδρούμε. 

Εικόνα 1: Λάρισα – Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Το παράδειγμα της πόλης του Medellin στην Κολομβία είναι χαρα-
κτηριστικό. Πολλοί γνωρίζουν το εγκληματικό παρελθόν της πόλης, λί-
γοι έχουν ακούσει τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων, ακόμη λιγότεροι 
τις έχουν δει από κοντά. Το 2019 το Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης της 
UNESCO την επέλεξε για τη φιλοξενία της 4ης Διεθνούς Συνδιάσκεψης 
της UNESCO. Μια επιλογή που ξάφνιασε πολλούς. Μπροστά στα έκπλη-
κτα μάτια των 600 περίπου συνέδρων απ’ όλον τον κόσμο παρουσιάστη-
κε ένα μοναδικό αυτοδιοικητικό πείραμα ένταξης και μετασχηματισμού 
στις παραγκουπόλεις στις πλαγιές των βουνών γύρω από την πολύπαθη 
πόλη. Για πάρα πολλά χρόνια οι 12.000 κάτοικοι της γειτονιάς Κομούνα 
13 ζούσαν κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες,, μακριά από υπηρεσίες 
υγείας, εκπαίδευσης, καθαριότητας. Μια ομάδα ανθρώπων πρότεινε το 
αδιανόητο. Σύνδεση της περιοχής με την υπόλοιπη πόλη με σειρά από 
κυλιόμενες σκάλες, επένδυση εκατομμυρίων δολαρίων για τους από-
κληρους! Και στις διπλανές περιοχές που επέτρεπαν οι συνθήκες, κατα-
σκευή… τελεφερίκ. Οι περιγραφές αναφέρονται σε ημέρες καχυποψίας, 



ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 55

που τις διαδέχτηκαν συζητήσεις με την τοπική κοινωνία, εκπαιδευτικά 
εργαστήρια χρήσης ηλεκτρικής σκάλας για ηλικιωμένους και ανάπη-
ρους σε εμπορικά Mall (!). Ή περιοχή έγινε πόλος έλξης καλλιτεχνών και 
η έννοια του μετασχηματισμού μιας κοινότητας ανθρώπων έγινε λέξη 
- σύμβολο στους τοίχους της παραγκουπόλης. 

Εικόνα 2: Κυλιόμενες σκάλες, Medellin – Κομούνα 13

Είναι αλήθεια ότι στην παρούσα συγκυρία της υγειονομικής κρίσης 
ως λύση για τα προβλήματα των πόλεων προτάχθηκε η προοπτική των 
“έξυπνων πόλεων”. Την ώρα που αμφισβητούνται παραδοχές του παρελ-
θόντος, παρουσιάζεται το μοτίβο μιας νέας «πραγματικότητας», στην 
οποία η ύπαρξη και η ευημερία του ατόμου και της κοινότητας συνδέο-
νται με τις νέες τεχνολογίες. Πολλές ήταν εκείνες οι πόλεις που στη διάρ-
κεια της πανδημίας διαμόρφωσαν σχεδιασμούς με “έξυπνες” εφαρμογές 
για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σε θέματα εκπαίδευσης, υγείας, 
οργάνωσης των μετακινήσεων και ασφάλειας. Οι σύγχρονες εκπαιδευ-
τικές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η εγκατάσταση 
καμερών, η επένδυση στα θέματα φωτισμού των πόλεων και οι μπάρες 
για τα αυτοκίνητα στις εισόδους πεζοδρόμων αποτέλεσαν τα απτά πα-
ραδείγματα μιας πόλης του μέλλοντος. Από την άλλη πλευρά, πολλοί 
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επισημαίνουν ότι η πραγματικά μεγάλη πρόκληση για τις πόλεις που επι-
διώκουν να γίνουν έξυπνες πόλεις είναι η κοινωνική ανισότητα. Ή περι-
ορισμένη πρόσβαση στο internet και το έλλειμμα στις ψηφιακές δεξιό-
τητες. κυρίως των ευάλωτων οικονομικοκοινωνικά πολιτών, δεν τους 
επιτρέπουν να έχουν τα κέρδη των έξυπνων εφαρμογών (Borkowska & 
Osborne, 2018). Αυτή η «υστέρηση» έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνο την 
αναπαραγωγή παγιωμένων μορφών κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και 
τη δημιουργία νέων. Τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ ή/
και βασικές γνώσεις συμμετοχής και διαχείρισής τους, απειλούνται με 
«αποκλεισμό». Αδυνατούν να εργαστούν ή να εξασφαλίσουν έναν αξι-
οπρεπή μισθό, να μορφωθούν, να ενημερωθούν, να επικοινωνήσουν, 
να έχουν συναλλαγές με το κράτος, να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες 
του, δεν μπορούν, δηλαδή, να είναι ενεργά μέλη της νέας πραγματικότη-
τας. Οι γυναίκες, τα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, τα άτομα με αναπηρίες, 
οι άνεργοι, τα άτομα με χαμηλά εισοδήματα και εκπαίδευση συνθέτουν 
μεγάλες ομάδες ιδιαίτερα επισφαλείς και εκτεθειμένες στον κίνδυνο του 
ψηφιακού και, κατ’ επέκταση, του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Είναι φανερό ότι οι Έξυπνες Πόλεις ξεκινούν από τις ψηφιακές εφαρ-
μογές, την τεχνητή νοημοσύνη, τις βιώσιμες υποδομές (Popovic, 2019). 
Ή προσέγγιση των Πόλεων που Μαθαίνουν είναι διαφορετική. Ξεκινούν 
από τους ανθρώπους, τις οικογένειές τους, τις ανάγκες τους. Και επιζη-
τούν τη συνέργεια, την ενσυναίσθηση, την κοινή δράση που στηρίζεται 
σε κοινές αξίες.

3.  Πόλεις που Μαθαίνουν. Μια σύγχρονη πρόκληση 
 για την τοπική αυτοδιοίκηση

Ο  Διευθυντής του Ινστιτούτου Διά Βίου Μάθησης της UNESCO 
κ. David Atchoarena στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 σε διαδικτυακή εκδήλω-
ση για την ένταξη 55 νέων πόλεων στο παγκόσμιο δίκτυο των Learning 
Cities εν μέσω πανδημίας σημείωσε ότι οι αποτελεσματικές πολιτικές 
και πρακτικές της Διά Βίου Μάθησης μπορούν να στηρίξουν την ανά-
πτυξη ανθεκτικών και βιώσιμων πόλεων για όλους. Με έναν εξαιρετικά 
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επείγοντα χαρακτήρα, η πανδημία του Covid-19 υπογράμμισε την ανα-
γκαιότητα να οικοδομηθούν στο μέλλον ανθεκτικότερα εκπαιδευτικά 
συστήματα. Ή Popovic (2019, σ. 10) αναφέρεται ακριβώς στη λειτουρ-
γική ανθεκτικότητα των πόλεων μέσω της μετασχηματιστικής μάθησης. 
Το ζητούμενο είναι η ολιστική προσέγγιση των Πόλεων που Μαθαίνουν 
(Lerning Cities), αποτελώντας στην ουσία οργανισμούς μάθησης, που 
καλούνται συνεχώς να μαθαίνουν και να μετασχηματίζουν τον εαυτό 
τους, με την μάθηση να είναι μια συνεχής διεργασία που αξιοποιείται 
στρατηγικά (Watkins and Marsick, 1996). 

Μια Πόλη που Μαθαίνει δεν είναι απλά ένα άθροισμα εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Ή έννοια δεν αναφέρεται σε ένα ΙΕΚ, που απλά παρέχει 
επιλογές για κάποιες ειδικότητες. Όπως δεν ταυτίζεται και με ένα δη-
μοτικό Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Και η 
μεγάλη πρόκληση είναι να γίνει κατανοητό από τους πολίτες. Αυτό δεν 
είναι εύκολο, ούτε αυτονόητο. Ακόμα και γι’ αυτούς που συμμετέχουν 
στις δράσεις μιας Πόλης που Μαθαίνει. O Peter Jarvis (2010, σελ. 29) ανα-
γνωρίζει πως η έννοια μιας κοινότητας ανθρώπων που μαθαίνει είναι 
μια έννοια συγκεχυμένη, που συχνά προκαλεί σύγχυση, αλλά τη συνδέ-
ει με την έννοια της κοινωνικής αλλαγής. Ουσιαστικά πρόκειται για μια 
συνεχιζόμενη διαδικασία, καθώς δεν υπάρχει ένα μαγικό όριο που αν 
μια πόλη το ξεπεράσει, θα είναι πια μια Πόλη που Μαθαίνει (Osborne, 
Kearns, & Yang, 2013).

Στη Διακήρυξη του Πεκίνου για τις Πόλεις που μαθαίνουν (UIL,2015) 
περιγράφεται το όραμα μιας πόλης που σε μια περίοδο κρίσης διευκο-
λύνει την ατομική ενδυνάμωση και εξέλιξη, που διαμορφώνει όρους κοι-
νωνικής συνοχής, καλλιεργεί την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, προωθεί 
την οικονομική και πολιτιστική ευημερία, θέτει τα θεμέλια της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Αυτή είναι ουσιαστικά και η ουσία της φιλοσοφίας μιας «Πό-
λης που Μαθαίνει», οι συνεργασίες και η αξιοποίηση των πόρων μιας το-
πικής κοινωνίας, η διαμόρφωση δικτύων και η αλλαγή στο πλαίσιο δια-
λόγου και αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε φορείς και ενεργούς πολίτες στη 
βάση των αρχών του πεδίου της διά βίου μάθησης (Δεληγιάννης, 2019; 
Κουλαουζίδης, 2019). Μια πολιτική διαδικασία και επιλογή για κοινωνί-
ες που επιβιώνουν όταν “εκπαιδεύονται” και αλλάζουν. Αναφέρονται σε 
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κοινωνικές διεργασίες και σε εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που δεν είναι 
ουδέτερες πολιτικά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Ted Fleming, 
έχουν ιδεολογικό πρόσημο, δημοκρατικό και προοδευτικό (πρβλ. Δε-
ληγιάννης, 2019, σ. 61-65). Ανάλογες αναφορές συναντούμε και στον 
Mezirow (1994, σ. 226) που αναφέρεται σε ιδανικές συνθήκες μάθησης 
και δημοκρατικού διαλόγου που συγκροτούν στο επίπεδο μιας τοπικής 
κοινωνίας μια πολιτική φιλοσοφία ανοχής, ισότητας και συμμετοχής. Οι 
Πόλεις που Μαθαίνουν (Leraning Cities) δεν μπορεί να είναι απλά Έξυ-
πνες πόλεις (Smart Cities). Έχουν στόχο τη συνειδητοποίηση των αιτιών 
μιας κοινωνικής κρίσης και την αλλαγή. 

Πάνω από 200 πόλεις ανήκουν σήμερα στο Παγκόσμιο Δίκτυο της 
UNESCO των Πόλεων που Μαθαίνουν. Ή Λάρισα ήταν η πρώτη ελληνική 
πόλη που εντάχθηκε στο Δίκτυο. 

4.  Το παράδειγμα της Λάρισας

Το 2015, σε μια περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η νέα 
τότε Δημοτική Αρχή έκανε την επιλογή να προσπαθήσει να γίνει η πόλη 
μια κοινωνία μάθησης. Επένδυσε ουσιαστικά σε μια διαδικασία μετα-
σχηματισμού και αλλαγής, διαμορφώνοντας κανάλια επικοινωνίας και 
συνέργειες ανάμεσα στις τοπικές αρχές, τους φορείς και τους πολίτες. 
Ο κεντρικός τίτλος της πρωτοβουλίας ήταν «Λάρισα - Πόλη που Μαθαί-
νει». Δυο χρόνια αργότερα, στο Cork της Ιρλανδίας, η πόλη της Λάρι-
σας ήταν μία από τις 16 πόλεις στον κόσμο που βραβεύτηκαν από την 
UNESCO για τις προσπάθειές τους στο πεδίο. Και το 2019 στο Medellin 
της Κολομβίας, στην 4η Διεθνή Συνδιάσκεψη της UNESCO, ορίστηκε ως 
μία από τις δύο παγκόσμιες συντονίστριες του παγκόσμιου δικτύου των 
Learning Cities στη θεματική της Εκπαίδευσης στην Ενεργό Πολιτειότη-
τα (Citizenship Education). Λίγους μήνες μετά ήρθε και αυτή αντιμέτωπη 
με την κρίση της πανδημίας.

Την περίοδο 2015-2020 πολλές ήταν οι δράσεις για την ενθάρρυνση 
του διαλόγου φορέων και ενεργών πολιτών για την οργάνωση δράσεων 
στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αλλά και για την ώθηση της 
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τοπικής κοινωνίας σε μια ενδιαφέρουσα διαδικασία διά βίου μάθησης 
και προσωπικής εξέλιξης. Ανάμεσα στα άλλα, θα μπορούσαμε να δια-
κρίνουμε σημαντικούς σταθμούς αυτής της πορείας, όπως τη θεσμική 
κατοχύρωση του εγχειρήματος με τη συγκρότηση επιτροπής με τη συμ-
μετοχή 80 περίπου φορέων της πόλης, την οργάνωση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και συλλογικών δράσεων με έμφαση στις ευάλωτες κοι-
νωνικά ομάδες, τα πρώτα βήματα του Πανεπιστημίου των Πολιτών με τη 
συμμετοχή χιλιάδων πολιτών στα προγράμματά του. 

Το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2020 επηρέασε αυτήν 
την πορεία. Λειτουργίες προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα, σημαντι-
κές πρωτοβουλίες του παρελθόντος σταμάτησαν, νέες δράσεις, συχνά 
διαδικτυακές, οργανώθηκαν: 

1. Στην πρώτη περίοδο μια από τις πρώτες ενέργειες ήταν η δημιουρ-
γία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης με τον τίτλο “Λάρισα 
Μαζί” για την καταχώρηση των δράσεων των φορέων και των ομάδων 
της πόλης. Πολλοί ήταν οι εθελοντές και οι τοπικοί φορείς, μέλη της επι-
τροπής “Λάρισα – πόλη που Μαθαίνει”, που μετά από ένα δημόσιο κά-
λεσμα ανέλαβαν δράση, επικεντρώνοντας στη στήριξη ευπαθών ομά-
δων, όπως οι ΡΟΜΑ και οι πρόσφυγες. Για παράδειγμα μία ομάδα από 
απόφοιτους του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας κατασκεύασαν μάσκες 
για ευάλωτες ομάδες, όπως οι πρόσφυγες. Ανέλαβαν επίσης την πρω-
τοβουλία να εκπαιδεύσουν μία ομάδα προσφύγων και μεταναστών να 
δουλέψουν μαζί.. Μία από αυτές μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις της:

“Έμαθα στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για τη σημασία των λέξεων συ-
νεργασία, εργασία με την ομάδα, την αξία να δίνεις. Και τώρα μοιράζο-
μαι αυτή τη γνώση με την κοινότητα ”

2. Το «Πανεπιστήμιο των Πολιτών», ένας θεσμός που παραπέμπει στις 
παραδόσεις της ανθρωπιστικής θεώρησης της εκπαίδευσης ενηλίκων 
με σκοπό την οργάνωση Κύκλων Μάθησης με έμφαση στις ευάλωτες 
ομάδες, χρειάστηκε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Μετά από μια 
δύσκολη περίοδο ακινησίας, αλλά και αναζήτησης, ξεκίνησε ένας νέος 
σχεδιασμός για να καλύψει τις νέες, διαφοροποιημένες ανάγκες. Πρώτο 
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βήμα ήταν η οργάνωση τεσσάρων διαδικτυακών συζητήσεων με κεντρι-
κό θέμα τη νέα πραγματικότητα στην εποχή του Covid-19. Με καλεσμέ-
νους σημαντικούς επιστήμονες, πολιτικούς και εκπροσώπους φορέων 
αναλύθηκαν, με σημαντική απήχηση, οι επιπτώσεις σε τομείς όπως η 
Δημόσια Υγεία, οι κοινωνικές επιπτώσεις, η οικονομία, η εκπαίδευση. 
Επόμενο βήμα, η δημιουργία διαδικτυακών κύκλων μάθησης, σε συ-
νεργασία με φορείς της πόλης παρά τις ενστάσεις και τις δυσκολίες του 
εγχειρήματος. Ξεχωρίζουν τα διαδικτυακά προγράμματα για τη στήριξη 
της τρίτης ηλικίας (προγράμματα γυμναστικής, εκμάθησης χορών λάτιν, 
θεατρικής παιδείας αλλά και … «σχολές παππούδων»), οι διαδικτυακές 

Εικόνα 3: Διαδικτυακές συζητήσεις για τη νέα πραγματικότητα 
στην εποχή του Covid-19
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πια σχολές γονέων που επεκτάθηκαν σε πρόσφυγες, το διαδικτυακό 
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για την Υγεία”, το πρόγραμμα Basic για ανέρ-
γους σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ με στόχο τον ψηφιακό και γλωσσικό 
γραμματισμό. Ξεχωριστή μνεία χρειάζεται να γίνει για το πρόγραμμα 
που αποσκοπούσε στη στήριξη του εκπαιδευτικού κόσμου της πόλης 
στην πρόκληση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, που οργανώθηκε σε συνεργασία με ση-
μαντικούς φορείς της εκπαίδευσης, όπως το ΕΑΠ, η Επιστημονική Ένω-
ση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, η Επιστημονική Ένωση 
για την Εκπαιδευτική Καινοτομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις πρώτες 
δύο μέρες κατάθεσης των αιτήσεων πάνω από 250 αιτήσεις εκπαιδευτι-
κών της πόλης κατατέθηκαν, υπερκαλύπτοντας τον αριθμό των προσφε-
ρόμενων θέσεων. 

3. Ξεχωρίζει, επίσης, η δημιουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεο-
λαίας μέσα στην περίοδο της πανδημίας με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων και η διαδικτυακή του λειτουργία. Το 
Συμβούλιο συγκροτήθηκε με σκοπό τη διαμόρφωση ενεργών και δημο-
κρατικών πολιτών (Citizenship Education) στο πλαίσιο της Λάρισας ως 
Πόλη που Μαθαίνει. Με τις δράσεις του, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, 
προώθησε σ’ αυτά τα πρώτα του βήματα την ενεργό συμμετοχή νέων 
της πόλης στη τοπική κοινωνία με στόχο την ανάδειξη ζητημάτων που 
τους απασχολούν. Και διαμορφώθηκαν δυνατότητες παρέμβασης στην 
τοπική κοινωνία με δεδομένους τους περιορισμούς της υγειονομικής 
κρίσης. Από τις επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας οργα-
νώθηκε σειρά webinars με θέμα «Πανδημία Covid – 19. Προσεγγίζοντας 
την επόμενη μέρα» με συζητήσεις για τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, 
την Εκπαίδευση και την Επιχειρηματικότητα, την Κλιματική Αλλαγή, την 
Αστική Κινητικότητα, τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα.
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Εικόνα 4: Εργαστήρι για την εκπαίδευση των συμβούλων 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας

4. Σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας της 
πόλης είναι η συνέχεια στη διαδικασία υλοποίησης Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Ή πόλη της Λάρισας ήταν η πρώτη ελλη-
νική πόλη που το 2015 σχεδίασε και δύο χρόνια μετά ξεκίνησε να υλο-
ποιεί αυτόν τον σχεδιασμό. Το μεγάλο ζητούμενο είναι να αποκαταστα-
θούν ανθρώπινες συνθήκες στις γειτονιές, γιατί αυτές είναι οι πυρήνες 
κοινωνικοποίησης. Είναι πια αποδεδειγμένο, και αυτό δεν αφορά μόνο 
την ελληνική πόλη, ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για να βελτιωθούν οι 
συνθήκες μέσω μιας πιο ‘αποτελεσματικής’ κατανομής των αυτοκινήτων 
στο δίκτυο. Ωστόσο, η στροφή της πόλης προς πολιτικές βιώσιμης κινη-
τικότητας με νέους ποδηλατόδρομους και η μετατροπή των γειτονιών 
σε ‘ήπιας κυκλοφορίας’, ακόμη και εν μέσω πανδημίας, γρήγορα ανέδει-
ξε τις δυσκολίες του εγχειρήματος. Ο προσανατολισμός σε με μια νέα 
γεωμετρία που περιορίζει τις ταχύτητες και διαθέτει περισσότερο χώρο 
για περπάτημα και ποδήλατο ήρθε σε σύγκρουση με παραδοσιακές 
πεποιθήσεις και στάσεις των πολιτών, πολιτικές χρόνων ενίσχυσης της 
χρήσης του αυτοκινήτου. Ή δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
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κυκλοφοριακής αγωγής από τους… παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία, 
ακόμη και στη δύσκολη περίοδο των περιοριστικών μέτρων λόγω covid, 
αποτελούν πολύτιμο οδηγό. Σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση των όρων 
ενός δημοκρατικού δημόσιου διαλόγου με τη συμμετοχή φορέων της 
πόλης και πολιτών μέσα και από θεσμικές διαδικασίες (Δημοτικό Συμ-
βούλιο, Επιτροπή Διαβούλευσης, Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας), που 
ανέδειξε βασικές προτεραιότητες στην άσκηση πολιτικών και την ανά-
γκη οργάνωσης προγραμμάτων για το σύνολο των πολιτών στο μέλλον. 

Εικόνα 5: Πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής σε παιδικό σταθμό

5. Ή δραστηριοποίηση της πόλης σε διεθνές επίπεδο ως συντονί-
στρια πόλη της θεματικής ομάδας «εκπαίδευση και ενεργό πολιτειότη-
τα» του Παγκοσμίου Δικτύου των Πόλεων που Μαθαίνουν της UNESCO 
και η συμμετοχή της σε διεθνή webinars, κυρίως για ζητήματα κοινω-
νικής ένταξης είναι βασικό στοιχείο αυτής της περιόδου. Κορυφαίες 
στιγμές η ανακοίνωση της βράβευσης της πόλης για το “Πανεπιστήμιο 
των Πολιτών” με το βραβείο Grundtvig από την European Association 
for the Education of Adults - EAEA και η οργάνωση Διεθνούς Διαδικτυ-
ακού Συνεδρίου με τίτλο «Ενισχύοντας την εκπαίδευση ενεργών πολι-
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τών σε τοπικό επίπεδο» τον Νοέμβριο του 2020 με την υποστήριξη από 
το Ινστιτούτο για τη Διά Βίου Μάθηση της UNESCO (UIL). 200 περίπου 
συμμετέχοντες από 25 χώρες, άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ακαδημα-
ϊκοί, εκπρόσωποι οργανισμών και ενεργοί πολίτες συμμετείχαν σε ένα 
παγκόσμιο διάλογο για τον ρόλο της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χάραξη 
πολιτικών σε τοπικό επίπεδο και την έννοια του ενεργού πολίτη, για τη 
στήριξη των ευπαθών ομάδων, για τον ρόλο των νέων. Είναι χαρακτηρι-
στικό πως πάνω από 1400 πολίτες απ’ όλον τον κόσμο είχαν την ευκαιρία 
να παρακολούθησαν το συνέδριο αυτές τις δύο μέρες διαδικτυακά.

Τα προβλήματα, βέβαια, δεν λείπουν. Ή πανδημία μεγάλωσε τον 
φόβο. Και μαζί μ’ αυτόν αυξήθηκε η ξενοφοβία και τα φαινόμενα ρα-
τσισμού. Κυρίως για τις πιο ευάλωτες ομάδες, τους πρόσφυγες, τους 
μετανάστες, τους Ρομά. Ή πρώτη περίοδος της πανδημίας (Μάρτιος – 
Απρίλιος 2020) σημαδεύτηκε από τα γεγονότα σε συνοικία της πόλης 
με πληθυσμό στην πλειονότητά του Ρομά. Ή ανίχνευση 25 κρουσμάτων 
κορωνοϊού οδήγησε στην κυβερνητική απόφαση να τεθεί όλη η περιοχή 
σε καραντίνα. 5000 κάτοικοι (3500 απ΄αυτούς Ρομά) απομονώθηκαν και 
τη στήριξή τους ανέλαβε ο Δήμος, κινητοποιώντας φορείς και ενεργούς 
πολίτες της πόλης. Ταυτόχρονα, λόγω της επικοινωνίας κατοίκων Ρομά 
με πρόσφυγες από το κοντινό στην πόλη κέντρο φιλοξενίας υπήρξε 
απόφαση για καραντίνα και για τον προσφυγικό πληθυσμό. Και οι δυο 
πληθυσμοί, Ρομά και πρόσφυγες, μοιράστηκαν κοινή μοίρα. Και ταυτό-
χρονα τη στοχοποίησή τους, με τη ρητορική του μίσους να θεριεύει. 

Από την άλλη πλευρά, οι περιορισμένοι πόροι, η απουσία εκπαιδευ-
μένου προσωπικού, οι αμφιβολίες και η επιφυλακτικότητα είναι ζητήμα-
τα που συχνά έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Αυτό που ήταν ορατό από 
την πρώτη στιγμή ήταν τα χρόνια προβλήματα στη συνεργασία μεταξύ 
φορέων, αλλά και στον ίδιο τον μηχανισμό του Δήμου. Ή είσοδος νέων 
μελών προσωπικού στον μηχανισμό, η ανάπτυξη ενός διαλόγου στο 
εσωτερικό του για επικείμενες αλλαγές και ο σχεδιασμός νέων διαδικα-
σιών προκάλεσαν αστάθεια. Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες 
και το έλλειμμα εκπαίδευσης στο επίπεδο του προσωπικού απαιτούσαν 
μια σταθερή και συνεχή παρέμβαση για στήριξη και εκπαίδευση του 
προσωπικού. Γιατί με πόση επιτυχία μπορεί να εκπαιδευτεί ένας εργα-



ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 65

ζόμενος στις τεχνολογίες όταν είναι τεχνοφοβικός και αρνητικός; Πόσο 
εύκολα μπορούν αν αγκαλιάσουν πολίτες μια νέα, hi-tech εφαρμογή, αν 
δεν έχουν τις βασικές δεξιότητες; Και βέβαια, η αλλαγή φοβίζει λιγότερο, 
όταν οι άνθρωποι δουλεύουν μαζί, όταν τα κοινωνικά δίκτυα σταθερο-
ποιούνται και ένας Δήμος αναλαμβάνει με συνέπεια και σταθερότητα 
τον ρόλο του συντονιστή και διευκολυντή.

5.  Αντί επιλόγου…

Ή υγειονομική κρίση, όπως και οι άλλες, δημιουργεί πολλές νέες πα-
ραδοχές. Και έχουμε να μάθουμε πολλά από αυτήν. Σε όλη αυτήν την 
περίοδο έγιναν σίγουρα σημαντικές υποχωρήσεις σε δημοκρατικές 
κατακτήσεις. Σε κάποιες, λιγότερες, περιπτώσεις έγιναν και σημαντικά 
βήματα προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Με τις τοπικές κοινωνίες να 
αναμετρώνται με τον εαυτό τους.

Ή ίδια η κουβέντα για την ατομική ευθύνη βρίσκεται στο επίκεντρο. 
Και μαζί τα όσα συζητήθηκαν στο επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας στην 
περίοδο της πανδημίας για τη στάση μας απέναντι σε κοινωνικές ομά-
δες, όπως οι Ρομά και πρόσφυγες, για την κοινωνική μας συμπεριφορά. 
Για το πόσο μπορεί μια κοινωνία ανθρώπων να ζει δίπλα μας στο περι-
θώριο, χωρίς να δίνουμε λύσεις.

Στον κίνδυνο μοιάζει να γίναμε όλοι ίσοι. Ή κοινή μας έκθεση στην 
επισφάλεια [και την ευαλωτότητα] μπορεί να είναι μια από τις βάσεις για 
τη δυνητική μας ισότητα (Βουγιούκα & Λιάπη, 2020). Ή έννοια της Πόλης 
που Μαθαίνει και η ολιστική της προσέγγιση αποτελεί μια “άλλη” πολιτι-
κή πρόταση. Ή αμοιβαία μας πια υποχρέωση είναι να δημιουργούμε ως 
πολίτες στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινότητας τις συνθήκες για μια 
βιώσιμη ζωή συνειδητά και με συνέπεια. Αναγνωρίζοντας τις βασικές 
αρχές που διαπνέουν τις κοινωνικές, δημοκρατικές προϋποθέσεις αυ-
τού που μπορούμε να αποκαλούμε “καλή ζωή”, αφού, όπως αναφέρει ο 
Αντόρνο, «δεν είναι δυνατό να ζήσουμε μια καλή ζωή σε μια κακή ζωή». 
Στις μέρες της πανδημίας η ατομική λειτουργία, η κοινωνική διάσταση 
υπήρξαν και θα παραμείνουν αλληλοδιαπλεκόμενες έννοιες.
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Είναι αλήθεια ότι όλη αυτήν την περίοδο έχουν γραφτεί και συζητηθεί 
πολλά για τις σύγχρονες προκλήσεις για τη Δημοκρατία, για πολιτικές, 
για τη ζωή μετά τον κορωνοϊό. Για τις μεγάλες αλλαγές που απαιτούν 
συνεργασίες, προσαρμογή στα νέα δεδομένα και τη συμμετοχή των πο-
λιτών. Για τον ρόλο των πόλεων ως κοινότητες μάθησης. Χρειάζονται 
κριτικά ρήγματα, η επίγνωση της σχέσης ανάμεσα σε φορείς, πολίτες και 
εξουσίες και αλλαγές στάσεων και παραδοχών του παρελθόντος, που θα 
τεθούν στο επίκεντρο μιας δημοκρατικής πολιτικής ατζέντας. 

Πολύς δρόμος μπροστά μας. Και όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες.
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ΜΕΡΟΣ Δ
H ΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ

Το τέταρτο μέρος βασίζεται σε ένα βασικό κείμενο (Μπαγάκης), στο οποίο 
επιχειρείται να αναδειχτεί το αρχικό στίγμα και το πλαίσιο της Κορίνθου ως 
Πόλη που Μαθαίνει. Πιο αναλυτικά περιγράφεται το τι είναι και τι δεν είναι το 
δίκτυο της Κόρινθου που Μαθαίνει σε σχέση με υπάρχουσες δομές, οι αξίες 
που το διέπουν καθώς και οι μορφές των δυνητικών του δραστηριοτήτων. 
Ακόμα περιγράφεται το στοίχημα που τίθεται με την ένταξη της Κορίνθου 
και τους καλούς οιωνούς που υπάρχουν για να κερδηθεί αυτό το αβέβαιο 
στοίχημα. 

Τέλος ακολουθούν τρία πολύ συνοπτικά κείμενα που σκιαγραφούν το ει-
δικότερο στίγμα καθενός από τους τρεις πυλώνες της Κορίνθου στο προηγού-
μενο πλαίσιο: Εκπαίδευση (Καλογεροπούλου, Κονομόδη-Θωμά, Μπαγά-
κης, Παπαϊωάννου, Παπανικολάου, Σακελλαράκης, Σκάζα, Τσιωτάκης), 
Πολιτισμός (Μέξια, Πετρακάκη) και Τουρισμός (Πιέτρης, Χριστοπούλου).





1. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΓΑΚΗΣ 

Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Κορινθίων για τις Πόλεις που Μαθαίνουν

1. Εισαγωγικά

Στο παρόν κείμενο γίνεται μια απόπειρα παρουσίασης του στίγματος 
της Κορίνθου ως ενταγμένης πλέον πόλης στο Παγκόσμιο Δίκτυο της 
UNESCO των Πόλεων που Μαθαίνουν. Ως γνωστόν, η Κόρινθος εντάχθη-
κε στο Δίκτυο της UNESCO στις 21 Σεπτεμβρίου 2020, και σε συνθήκες 
πανδημίας ορίστηκε από τον Δήμαρχο ειδικός σύμβουλος για τις Πόλεις 
που Μαθαίνουν και μια δωδεκαμελής ομάδα στη συνέχεια, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι στους πυλώνες που 
εστιάζει η Κόρινθος. Οι πυλώνες αυτοί είναι η εκπαίδευση, ο πολιτισμός 
και ο τουρισμός όπως είχαν προσδιοριστεί στην πρόταση της ένταξης 
στο Δίκτυο, μετά από ανοικτές συναντήσεις με πολίτες της Κορίνθου, 
μετά από συζητήσεις σε ομάδες προετοιμασίας του φακέλου και μετά 
από προσεκτική μελέτη των πλεονεκτημάτων και των δυνατοτήτων της 
Κορίνθου. Αυτό διήρκεσε περίπου δύο χρόνια. 

Το έναυσμα για τη συγκεκριμένη προσπάθεια έδωσε μια ημερίδα 
με τίτλο: «Δυναμικές μορφές εκπαίδευσης πέρα από την τυπική εκπαί-
δευση στην Κορινθία. Απόπειρα αλληλογνωριμίας, ανατροφοδότησης, 
ενίσχυσης και δικτύωσης», την οποία διοργάνωσε τον Σεπτέμβριο του 
2018 η Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης 
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και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαιδευτική πολιτική: Σχεδιασμός, 
Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με τον Σύλλο-
γο «Οι φίλοι των Κοινωνικών Φροντιστηρίων του Δήμου Κορινθίων», το 
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Άσσου Λεχαίου. Ακολούθησε τον Νοέμβριο 
του 2018 μια δεύτερη Ήμερίδα από τον Δήμο Κορινθίων σε συνεργασία 
με την προαναφερθείσα Μονάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 
θέμα «Ή Κόρινθος στο πλαίσιο των Πόλεων που Μαθαίνουν». Με βάση 
την Ήμερίδα αυτή γράφτηκε το πρώτο βιβλίο στα ελληνικά για τις Πόλεις 
που Μαθαίνουν με τίτλο «Πόλεις που Μαθαίνουν. Καλές πρακτικές, μεθο-
δολογίες και πολιτικές στην Αθήνα, Θέρμη, Κόρινθο, Λάρισα» (Μπαγά-
κης, Δεληγιάννης, Κουλαουζίδης, Ήλιοπούλου, 2019), για το οποίο έγινε 
βιβλιοπαρουσίαση με επιτυχία στην Κόρινθο και στην Αθήνα.

Εικόνα 1: Το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε στα ελληνικά το 2019 
για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν» από πρωτοβουλίες στην Κόρινθο
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Μετά από αυτή την εισαγωγή θα προχωρήσουμε σε μια πρώτη, «τη-
λεγραφική» περιγραφή του τι είναι και τι δεν είναι οι τρεις πυλώνες που 
προαναφέρθηκαν για να αποφευχθεί η σύγχυση και η ταύτισή τους με 
φορείς ή με ρόλους που δεν είναι στους σχεδιασμούς μας. Το ίδιο θα ακο-
λουθήσει και για άλλα σημαντικά στοιχεία που συνθέτουν την ταυτότη-
τά μας ως Κόρινθος ενταγμένη Πόλη στο Δίκτυο της UNESCO, τα οποία 
οικοδομούμε σιγά σιγά και προσεκτικά, προσπαθώντας να βρούμε το 
βηματισμό μας εντός ενός Δικτύου αρκετά καινούργιου και γοητευτικού 
για μας. Στο πλαίσιο αυτό, το κείμενο ολοκληρώνεται με ένα στοίχημα 
αβέβαιης έκβασης, το οποίο τέθηκε στην εκδήλωση για την ένταξη της 
Κορίνθου στο Δίκτυο. Το στοίχημα αφορά στη δέσμευση για την προσπά-
θεια που αναλήφθηκε σχετικά με την Κόρινθο καθώς και τους όποιους 
καλούς οιωνούς υπάρχουν για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος. 

2.  Οι τρεις πυλώνες του δικτύου μας

Πολύ συνοπτικά λοιπόν και όπως είχε προσδιοριστεί στην πρόταση 
ένταξης της Κορίνθου στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO των πόλεων 
που μαθαίνουν οι τρείς πυλώνες της είναι:

1. O πρώτος πυλώνας για την Κόρινθο είναι η εκπαίδευση με τη 
λογική της Διά Βίου Μάθησης, η οποία, ως μεγάλη «ομπρέλα», συμπε-
ριλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, όπως τυπική εκπαίδευση, μη 
τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση. Βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι το δίκτυο δεν είναι: Πανεπιστήμιο, δεν είναι σχολείο, δεν είναι Δι-
εύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ή ΚΕΔΙΒΙΜ/ΚΕΚ.

2. Ο δεύτερος πυλώνας για την Κόρινθο είναι ο Πολιτισμός όλων 
των μορφών (αρχαίος, νεότερος, σύγχρονος) αλλά δεν είμαστε: Πο-
λιτιστικός φορέας της Περιφέρειας, του Δήμου, ή άλλος πολιτιστικός 
σύλλογος, Μουσείο, Αρχαιολογική υπηρεσία.

3. Ο τρίτος πυλώνας για την Κόρινθο είναι Τουρισμός όλων των 
μορφών αλλά δεν είμαστε: Οργανισμός τουρισμού σε επίπεδο περιφέ-
ρειας ή δήμου. 
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Εικόνα 2: Οι τρεις πυλώνες της Κορίνθου

3. Πού ανήκουμε, ποιοι μας συντονίζουν, υποστηρίζουν, 
 ποιοι μας εποπτεύουν, ποιους ενημερώνουμε;

Αναφορικά με όσα αναφέρονται στον τίτλο αποσαφηνίζουμε ότι:
1. Ως Ομάδα του Δήμου Κορινθίων ανήκουμε στο Παγκόσμιο Δίκτυο 

της UNESCO των Πόλεων που Μαθαίνουν.
2. Το Παγκόσμιο Δίκτυο συντονίζεται, υποστηρίζεται και εποπτεύε-

ται από το Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης της UNESCO που βρίσκεται στο 
Αμβούργο.

3. Ή Ομάδα της Κορίνθου οφείλει να ενημερώνει και να συνεργάζε-
ται με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.

4.  Τι είναι το Δίκτυο μας;

Επειδή η λειτουργία του Δικτύου στην Κόρινθο δεν είναι κάτι συνηθι-
σμένο και εύκολα προσδιορίσιμο, ιδιαίτερα στη φάση της αρχικής ανά-
πτυξης στην οποία βρίσκεται τώρα, επισημαίνονται τα εξής:

1. Το δίκτυό μας ανήκει στον Δήμο Κορινθίων, βρίσκεται υπό την επο-
πτεία του Δημάρχου αλλά δεν αποτελεί δομή όπως οι συνήθεις ιεραρχι-
κές, διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου. 
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2. Πρόκειται για ένα ευέλικτο, ανοικτό Δίκτυο της UNESCO με αφετη-
ρία τον Δήμο και την πόλη της Κορίνθου βασισμένο σε μεγάλο βαθμό 
στη συμμετοχή, στην πρωτοβουλία, στον εθελοντισμό των πολιτών 
και φορέων της Κορίνθου.

3. Έχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλες ενταγμένες πό-
λεις ανά τον κόσμο καθώς και με το Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης 
της UNESCO στο Αμβούργο.

4. Δεν σκοπεύουμε, ούτε μπορούμε, ούτε ξέρουμε, να υποκατα-
στήσουμε ή να αντικαταστήσουμε άλλους θεσμούς που προαναφέ-
ραμε. Μπορούμε ενδεχομένως να συνεργαστούμε και να ανοίξουμε 
ένα διάλογο μαζί τους και μεταξύ τους.

5. Το Δίκτυο δεν είναι ΕΣΠΑ (το οποίο έχει να κάνει με την ενίσχυση 
και την ανάπτυξη των φτωχότερων περιοχών της ΕΕ), δεν είναι αμιγές 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα (όπως π.χ. το Erasmus, το οποίο είναι πρόγραμ-
μα Διά Βίου Μάθησης, το οποίο όμως εστιάζει στην ανάπτυξη της Ευρω-
παϊκής Διάστασης στην Εκπαίδευση), παρόλο που όλα αυτά μπορούν 
να αξιοποιηθούν σε δραστηριότητες του δικτύου. Το Δίκτυο είναι 
Παγκόσμιο στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής λογικής της UNESCO 
καθώς και της επικαιροποιημένης και συγκεκριμενοποιημένης από την 
εμπειρία 229 πολύ διαφορετικών πόλεων φιλοσοφίας, πολιτικής, με-
θοδολογίας και πρακτικής της Διά Βίου Μάθησης (UNESCO, 2020). 

6. Συχνά υπάρχει σύγχυση με την έννοια του δικτύου επειδή ταυτίζε-
ται με το διαδίκτυο ή με υλικές δικτυώσεις. Για να αρθεί αυτή ή σύγχυση 
αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σήμερα τα δίκτυα αξιο-
ποιούνται πολύ στην επαγγελματική ανάπτυξη γενικότερα και ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των εκπαιδευτικών (Μπαγάκης, Νικολάου, Λαμπίδη, 
Σιγανού, Κονταξής, Χαλικόπουλος, 2021). Δίκτυο σημαίνει πολλαπλοί, 
χαλαροί δεσμοί και όχι αυστηρές διοικητικές ή ιεραρχικές σχέσεις. 
Στην περίπτωσή μας βέβαια έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και φυσιο-
γνωμία, αυτήν της Διά Βίου Μάθησης, συγκεκριμενοποιημένη στο επί-
πεδο της Κορίνθου ως ενταγμένη πόλη με συγκεκριμένες στοχεύσεις.
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Εικόνα 3: Μια μορφή δικτύου 

7. Επισημαίνεται ότι το δίκτυο διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό 
από τα κάτω (bottom-up), τοπικά (σε επίπεδο πόλεως/δήμου). Αυτό 
σημαίνει ότι δεν υπάρχουν «προκάτ» ενέργειες αλλά τη δραστηρι-
ότητά μας θα πρέπει να την επεξεργαζόμαστε εμείς και να εδράζε-
ται στις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Κορίνθου (Μπαγάκης, 2011).  

Εικόνα 4: Σχηματοποίηση τού από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) 

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει βέβαια δυνατότητα αλληλεπίδρα-
σης τόσο με τις υπόλοιπες 229 πόλεις του παγκόσμιου δικτύου όσο 
και με το Ινστιτούτο Διά Βίου Μάθησης της UNESCO (https://www.
korinthos.gr/learning-city/). 
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    Εικόνα 5: 229 πόλεις                         Εικόνα 6: UNESCO Institute  
του Παγκόσμιου Δικτύου                         of  Life Long Learning 

Εικόνα 7: Το 2020 εντάχθηκαν 54 νέες πόλεις στο Παγκόσμιο Δίκτυο 

5. Οι βασικές μας αξίες 

Στην πρότασή μας που υποβάλαμε και εγκρίθηκε από την UNESCO 
τονίσαμε για την Κόρινθο αξίες/προσεγγίσεις όπως (UNESCO, 2020):

1. Ολιστική προσέγγιση: Όλες οι μορφές εκπαίδευσης και επιδί-
ωξη συνεργειών μεταξύ τους

2. Όλες οι ηλικίες: Ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες και 
τις επιδιώξεις των πολιτών κάθε ηλικίας

3. Συμπεριληπτική προσέγγιση: Πρόσβαση όλων στη Διά Βίου 
Μάθηση συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ειδικές ανάγκες, με μα-
θησιακές δυσκολίες ή ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ευ-
άλωτες ομάδες 
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4. Ποιοτικές προσεγγίσεις: Καινοτόμες, αποτελεσματικές, δημο-
κρατικές

Ακολουθεί παράδειγμα ολιστικής θεώρησης για πολλές και διαφο-
ρετικές μορφές εκπαίδευσης και μάθησης όπως και φορέων τους στην 
Κόρινθο.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΤΥΠΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ (Νηπια-
γωγείο, Δημοτικό)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΑ 
(Ιδιωτικά, Κοινωνικό)

ΜΝΉΜΕΙΑ,ΜΟΥΣΕΙΑ, 
ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ)

ΚΕΔΙΒΙΜ/ΚΕΚ (Δημόσια, 
Ιδιωτικά) 

ΤΉΛΕΟΡΑΣΉ

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΙΕΚ, δημόσια, Ιδιωτικά) 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΉΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΕΠΑΠ)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 
(ΤΚΕΠ, ΠΕΔΙΣ)

ΜΟΥΣΕΙΑ

ΕΠΙΣΤΉΜΟΝΙΚΕΣ 
ΕΝΩΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ 
ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΟΜΑΔΕΣ,

ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ

ΔΙΟΛΚΟΣ/ΟΚΑΝΑ

Εικόνα 8: Παράδειγμα ολιστικής θεώρησης για πολλές 
και διαφορετικές μορφές εκπαίδευσης και μάθησης 

όπως και φορέων τους στην Κόρινθο

Στη συνέχεια υπάρχει παράδειγμα το οποίο έχει ληφθεί από το επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων με ολιστική θεώρηση διαφο-
ρετικών μορφών εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού και φορέων 
τους στην Κόρινθο.
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Εικόνα 9: Παράδειγμα ολιστικής θεώρησης διαφορετικών μορφών 
εκπαίδευσης, πολιτισμού και αθλητισμού και φορέων τους 

στην Κόρινθο

6. Πλαίσιο δυνητικής δραστηριοποίησής μας

Ένα θεμελιώδες ερώτημα, το οποίο τίθεται και επανατίθεται σε μας 
είναι το πού, το πώς και σε τι μπορεί να ενεργοποιηθεί το δίκτυο της 
Κορίνθου όταν παρά τα 229 παραδείγματα των διαφορετικών ενταγμέ-
νων πόλεων δεν υπάρχουν μαγικές «συνταγές» ή προσδιορισμένες 
δράσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, αφού κάθε πόλη έχει 
τη δική της ιδιαίτερη ταυτότητα, κουλτούρα, πλεονεκτήματα μειο-
νεκτήματα. Ακολουθούν πρώτες και όχι τελειωτικές απαντήσεις, τις 
οποίες μπορούμε να δώσουμε ως δίκτυο της Κορίνθου. 
1. Καταγραφή αναγκών
2. Ενεργοποίηση και συμμετοχή δημοτών
3. Ανάδειξη θετικών πρακτικών, πρωτοβουλιών, καινοτομιών
4. Ενίσχυση σημαντικών φορέων (π.χ. το Κοινωνικό Φροντιστήριο της 

Κορίνθου)
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5. Ανάληψη θετικών πρωτοβουλιών
6. Χαρτογράφηση φορέων και δυνατοτήτων του κάθε πυλώνα
7. Διερεύνηση υπαρκτών προβλημάτων 
8. Ενίσχυση ευάλωτων ομάδων (φυλακισμένων, προσφύγων) 
9. Ενίσχυση και δημιουργία δικτύων
10. Διατομεϊκός διάλογος (π.χ. διάλογος πανεπιστήμιου με τη σχολική 

εκπαίδευση)
11. Σεμινάρια, ημερίδες, workshops, συνέδρια
12. Εκδηλώσεις (π.χ. χορωδία ηλικιωμένων), φεστιβάλ (π.χ. για τη Διά 

Βίου Μάθηση)
13. Διαγωνισμοί

7. Τι μας προσφέρει η ένταξή μας στο Παγκόσμιο Δίκτυο;

Ένα άλλο θεμελιώδες ερώτημα, το οποίο τίθεται πολύ συχνά είναι 
το τι μπορεί να προσφέρει η ένταξή μας στο Παγκόσμιο Δίκτυο; Δεν θα 
μπορούσαμε να κάνουμε όσα προαναφέρθηκαν και στο πλαίσιο μιας 
απλής ομάδας πολιτών της Κορίνθου; 

Μια απάντηση που μπορεί να δοθεί αναφορικά με την ιδιαιτερότη-
τα του Δικτύου της UNESCO για την περίπτωση της Κορίνθου βασίζεται 
στις δυνατότητες που παρέχονται από τα παρακάτω:
1. Καλά παραδείγματα από άλλες πόλεις εντός και εκτός Ελλάδας
2. Συνεργασία με το Ινστιτούτο της Διά Βίου Μάθησης της UNESCO στο 

Αμβούργο
3. Σχετικά εργαλεία, φιλοσοφία, διεθνείς έρευνες, webinars, κείμενα, vi-

deos 
4. Συνεργασίες εντός και εκτός Ελλάδας 
5. To κύρος και η αναγνώριση της UNESCO εντός και εκτός Ελλάδας
6. Ή δυνατότητα συγκρότησης της ομάδας με κύρος, μέσα, πληροφό-

ρηση και με την τοπική διάσταση
7. Τον επικαιροποιημένο και εμπλουτισμένο με τη διεθνή εμπειρία προ-

σανατολισμό της Διά Βίου Μάθησης της UNESCO στο πλαίσιο των 
229 Πόλεων που μαθαίνουν (UNESCO, 2020).
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8.  Το στοίχημα που βάζουμε σήμερα

Στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Δικτύου υπάρχουν ενδιαφέροντα, καλά 
παραδείγματα σημαντικών αλλαγών ακόμα και σε μη ανεπτυγμένες 
πόλεις όπως το Medelin της Κολομβίας, όπου πραγματοποιήθηκε 
το συνέδριο του Παγκόσμιου Δικτύου το 2019. 

Σήμερα βάζουμε ένα μεγάλο στοίχημα για να αναπτύξουμε ση-
μαντική δράση στην Κόρινθο. Δεν είναι φυσικά σίγουρο ότι θα το 
κερδίσουμε. Δεσμευόμαστε όμως να εργαστούμε με αυτόν τον στό-
χο!

Υπάρχουν βέβαια κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία για την προσπάθειά 
μας όπως (https://www.korinthos.gr/learning-city/):
1.  Βασισμένοι σε ημερίδα του δικού μας Δήμου εμπνευστήκαμε, απο-

φασίσαμε και γράψαμε το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε στα ελληνικά 
για τις Πόλεις που Μαθαίνουν το 2019. 

2.  Υπάρχει στην Κόρινθο ένας αριθμός αξιόλογων ευαισθητοποιημέ-
νων πολιτών που είναι έτοιμοι να ενεργοποιηθούν. 

3.  Έχουν ήδη εδραιωθεί ουσιαστικές συνεργασίες με άλλες ενεργές, 
ενταγμένες, ελληνικές πόλεις καθώς και με ειδικούς της Διά Βίου Μά-
θησης σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο.

4.  Υπάρχει πολύ ισχυρή πολιτική στήριξη πρωτίστως του Δημάρχου του 
κ. Βασίλη Νανόπουλου καθώς και των εμπλεκόμενων αντιδημάρχων 

5.  Ή Κόρινθος ήταν η μοναδική ελληνική πόλη που εντάχθηκε στο πα-
γκόσμιο δίκτυο τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό αναδεικνύει μια δυνα-
μική και προοπτικές.  

6.  Είναι κοινός τόπος δε ότι η δυναμική ομάδων και δικτύων καθώς 
και η συμμετοχή των πολιτών έχουν μια φοβερή ισχύ. Το κρυμμέ-
νο κεφάλαιο που εμπεριέχουν μοιάζει με κοιμώμενο γίγαντα που 
σταδιακά μπορεί να αφυπνιστεί.

Καλή μας τύχη! 
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2. Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 
«ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ». ΠΡΩΤΟ ΣΤΙΓΜΑ

ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Γεωπόνος, Διευθύντρια του Ενιαίου
 Ειδικού επαγγελματικού Γυμνασίου-

Λυκείου Λουτρακίου

ΟΛΓΑ ΚΟΝΟΜΟΔΗ-ΘΩΜΑ

Δασκάλα, 10ο Δημοτικό 
Σχολείο Κορίνθου

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΓΑΚΗΣ

Ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής του Πανεπιστήμιου

Πελοποννήσου και Ειδικός Σύμβουλος 
του Δημάρχου Κορινθίων

για τις Πόλεις που Μαθαίνουν

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού 
Δήμου Κορινθίων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φιλόλογος, Διευθύντρια του Γενικού 
Λυκείου Αγίων Θεοδώρων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

Μαθηματικός, Αντιπρόεδρος Σχολικής 
Επιτροπής της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων 
και Σύμβουλος του Δημάρχου 
για θέματα Διά Βίου Μάθησης 

και Παιδείας

ΣΟΦΙΑ ΣΚΑΖΑ

Φιλόλογος, 2ο Γενικό Λυκείου Κορίνθου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό, 
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του Πανεπιστήμιου 
Πελοποννήσου

Ο πυλώνας της εκπαίδευσης στην Κόρινθο στο πλαίσιο των «Πόλεων 
που Μαθαίνουν» έχει πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία σχετίζονται με 
την ύπαρξη δύο πανεπιστημιακών τμημάτων στην Κόρινθο, με το υψη-
λό μορφωτικό επίπεδο της Κορινθίας. Στην πρόταση που εγκρίθηκε από 
την UNESCO δόθηκε έμφαση στις κοινότητες μάθησης, στα δίκτυα, στις 
συνέργειες και συνεργασίες, στον διατομεϊκό διάλογο. Αυτά αφορούν 
άτομα και φορείς που συνδέονται με την τυπική εκπαίδευση όπως εκπαι-
δευτικούς, σχολεία, υποστηρικτικές δομές και διευθύνσεις πρωτοβάθμιας 
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και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αντίστοιχα της μη 
τυπικής εκπαίδευσης όπως τα Μουσεία, το Κοινωνικό φροντιστήριο 
κ.ά. Αφορά βέβαια και την άτυπη μάθηση που σχετίζεται με εκπαιδευτι-
κά δίκτυα, κοινωνικά δίκτυα, τον ελεύθερο χρόνο κ.ά.

Κάποιες πρώτες σκέψεις του πυλώνα της εκπαίδευσης, οι οποίες 
όμως θα διαμορφωθούν πιο συγκεκριμένα και θα οριστικοποιηθούν σε 
επόμενο χρόνο σχετίζονται με:
•	 Την υποστήριξη, επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών 
•	 Σχολή γονέων 
•	 Την πολιτειότητα και τη συμμετοχή των μαθητών
•	 Τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με τη σχολική εκπαίδευση 
•	 Φεστιβάλ Διά Βίου Μάθησης 
•	 Εκπαίδευση τρίτης ηλικίας



3. Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΕΞΙΑ

Διευθύντρια Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗ

Επιμελήτρια Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου

Στο πλαίσιο της ένταξής της στο Παγκόσμιο Δίκτυο της UNESCO των 
Πόλεων που Μαθαίνουν, η πόλη της Κορίνθου έθεσε τον Πολιτισμό ως 
έναν από τους τρεις πυλώνες για την ανάπτυξή της. 

Ή μακρά ιστορία της περιοχής και ο πλούσιος αρχαίος, νεότερος και 
σύγχρονος πολιτισμός της, αποτελούν μία έμφυτη δυναμική της πόλης 
για την περαιτέρω ενδυνάμωση της πολιτιστικής της ζωής και της πνευ-
ματικής ευημερίας των πολιτών της. 

Ως μέλη της ομάδας που ορίστηκε για την ενεργοποίηση του δικτύου 
της Κορίνθου στον τομέα του Πολιτισμού, δίνουμε ένα πρώτο στίγμα για 
τη λειτουργία μας, σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα μακράς διάρκειας, με 
χαρακτηριστικά ευελιξίας και ανοικτότητας, που θα φέρει σε διάλογο, σε 
συνεργασία και σε παραγωγή έργου διάφορους χώρους πολιτισμού της 
πόλης και ομάδες πολιτών της.

Το πρόγραμμα θα έχει αφετηρία έρευνας, αναζήτησης και δημιουρ-
γίας τα οδωνύμια της πόλης, και θα οδηγήσει μέσα από σειρά πολιτιστι-
κών και εκπαιδευτικών δράσεων στην ανάδειξη ιστορικών γεγονότων 
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και εξεχουσών προσωπικοτήτων από την αρχαία, νεότερη και σύγχρονη 
ιστορία. 

Επιδίωξή μας είναι η συνομιλία και αλληλεπίδραση διαφορετικών επι-
στημονικών πεδίων και όλων των μορφών εκπαίδευσης και μάθησης της 
πόλης (τυπική-μη τυπική εκπαίδευση και άτυπη μάθηση), με την εμπλοκή 
μουσείων και χώρων πολιτισμού, εκπαιδευτικών και μαθητών, ιστορικών, 
αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων, καλλιτεχνών, μουσικών, φωτογράφων, βι-
βλιοπωλείων και όσων άλλων πολιτών και φορέων εντός και εκτός αυτής 
επιθυμούν να συνεισφέρουν δημιουργικά στην πραγμάτωσή του. 

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν θα αφορούν στην πρόσκληση 
καλλιτεχνών για τη δημιουργία έργων εμπνευσμένων από τις οδούς της 
πόλης, στη γνωριμία μαθητών με την ιστορία των δρόμων γύρω από τα 
σχολεία τους (με τη μορφή μικρών εκπαιδευτικών project), στην παρα-
γωγή ιστορικών κειμένων, αλλά και σε διαλέξεις, αφηγήσεις, μουσικές 
παραστάσεις και άλλα, με στόχο την ανάδειξη άγνωστων πτυχών της 
ιστορίας της Κορίνθου. 

Τα παράγωγα αυτού του προγράμματος θα έχουν τόσο φυσική μορ-
φή (εγκατάσταση έργων τέχνης στους δρόμους της πόλης και έντυπες 
εκδόσεις), όσο και ηλεκτρονική μορφή (δημιουργία ψηφιακής εφαρμο-
γής για κινητές συσκευές με έργα τέχνης και κείμενα που θα αφορούν σε 
τοπόσημα της πόλης).

Αυτό που οραματιζόμαστε είναι η λειτουργία της Κορίνθου ως μίας 
ανοιχτής έκθεσης – ενός γνωστικού περιπάτου για όλους όσους ζουν, 
κινούνται και επικοινωνούν μέσα σε αυτή, γεγονός το οποίο θεωρούμε 
ότι θα ενισχύσει την ταυτότητα της τοπικής κοινωνίας και θα αποτελέσει 
μία πολιτιστική και εκπαιδευτική παρακαταθήκη για τους πολίτες της. 

Υπάρχουν και άλλες σκέψεις για διαφορετικά προγράμματα, εκδηλώ-
σεις και συνεργασίες που στο μέτρο που θα ωριμάζουν θα κοινοποιού-
νται.



4. Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ. ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑΣ ΠΙΕΤΡΗΣ

Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Κορινθίων

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διευθύντρια Ανάπτυξης Δήμου Κορινθίων

H ομάδα της Κορίνθου για τον Τουρισμό στο πλαίσιο των «Πόλεων που 
Μαθαίνουν» επιθυμεί να ενισχύσει και να αναπτύξει όλες τις μορφές του-
ρισμού της πόλης (πολιτιστικός, εκπαιδευτικός, θρησκευτικός, ιαματικός 
και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού), μέσα από δράσεις οι οποίες 
είναι σύμφωνες με τις αρχές του δικτύου της UNESCO και ταυτόχρονα 
εναρμονισμένες με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Προβολής, 
σε τοπικό επίπεδο.

Μέσα από τις πρώτες συναντήσεις της ομάδας αναδείχθηκαν οι πα-
ρακάτω ειδικοί στόχοι για τις δράσεις που θα σχεδιαστούν: 

α) Δημιουργία κινήτρων για όλους τους κατοίκους της Κορίνθου, χω-
ρίς αποκλεισμούς και ανεξάρτητα από την ηλικία, εθνικότητα, φύλο ή 
κοινωνική κατάσταση, για την από κοινού με τον Δήμο προσπάθεια εν-
δυνάμωσης και ανάδειξης της σύγχρονης ταυτότητας της Κορίνθου, με 
σεβασμό στην πλούσια παράδοση, την ιστορία της, την πολιτιστική της 
κληρονομιά και τη φυσική της ομορφιά.

β) Συνεργασία των φορέων τουρισμού της Κορίνθου με ενεργούς 
κατοίκους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να μάθουν καλύτερα τον τόπο τους 
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και να τον προβάλουν ως ελκυστικό προορισμό για τον επισκέπτη και 
νοσταλγικό προορισμό για τον απόδημο Έλληνα.

γ) Επαφή της Κορίνθου με άλλες πόλεις του Δικτύου, με σκοπό την 
ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών προβολής ενός τόπου.

δ) Τουριστική αξιοποίηση και προβολή των δράσεων των ομάδων 
της Εκπαίδευσης και του Πολιτισμού. 

Μία πρώτη δράση η οποία σχεδιάζεται να ενεργοποιηθεί βραχυπρό-
θεσμα, είναι η διοργάνωση διαγωνισμού φωτογραφίας με τίτλο: “Ήλιο-
βασίλεμα και Κόρινθος”. Ή δράση θα απευθύνεται σε νέους του Δήμου 
Κορινθίων και σε μαθητές των σχολείων του Δήμου. 



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΓΑΚΗΣ 

Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Κορινθίων για τις Πόλεις που Μαθαίνουν

Ο σχεδιασμός για την εκδήλωση της ένταξης της Κορίνθου στο Δίκτυο 
της UNESCO των Πόλεων που Μαθαίνουν ήταν –αν επρόκειτο να γίνει 
εφικτό– οι σύντομες παρουσιάσεις της εκδήλωσης να ενταχθούν σε μια 
ηλεκτρονική έκδοση (όταν πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση μάλιστα δεν 
είχαμε ούτε ιστοσελίδα ως Κόρινθος ενταγμένη πόλη για να την αναρτή-
σουμε). 

Με την ενθάρρυνση της πολυπληθούς συμμετοχής στην εκδήλωση, 
των ενθαρρυντικών δηλώσεων της Προέδρου της Ελληνικής Εθνικής Επι-
τροπής για την UNESCO κας Παπαχριστοπούλου-Τζιτζικώστα, την αμέ-
ριστη συμπαράσταση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλη Νανόπουλου, 
την εξαιρετική συνεργασία με τις Εκδόσεις Γρηγόρη προχωρήσαμε στην 
ηλεκτρονική αυτή έκδοση. 

Τα κείμενα που έφτασαν σε εμάς από όσους έκαναν παρουσιάσεις 
στην εκδήλωση της ένταξης της Κορίνθου ήταν πολύ πιο πλούσια από 
ό,τι οι παρουσιάσεις τους. Ειλικρινά ενθουσιάστηκα όταν διάβασα κάποια 
από αυτά. Νομίζω αποτελούν μια σημαντική παρακαταθήκη για τη δρά-
ση μας στην Κόρινθο, ίσως δε επίσης για τη δράση και άλλων ελληνικών 
Πόλεων που Μαθαίνουν. Κομίζουν σημαντικά στοιχεία για να καταλά-
βουμε και να εφαρμόσουμε όλοι μας ουσιαστικά –και όχι μόνο για το 
θεαθήναι ή για την απορρόφηση κονδυλίων– τη Διά Βίου Μάθηση στη 



ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ90

χώρα μας, ορμώμενοι από το τοπικό επίπεδο της πόλης όπου δραστη-
ριοποιούμαστε. 

Στο πλαίσιο αυτό οι καλές πρακτικές άλλων πόλεων, τα ζητήματα 
που θέτουν, οι πειραματισμοί τους με τις επιτυχίες τους και οι αποτυ-
χίες τους, οι θεωρητικές και μεθοδολογικές αναζητήσεις τους μπορούν 
να μας βοη θήσουν, όχι βέβαια για να αντιγράψουμε κάτι, γιατί αυτά δεν 
αντιγράφονται. Ενδεχομένως όμως «αντιγράφονται» ή «κλέβονται» ή 
εμπλουτίζουν την σκέψη μας ώστε να βρούμε λύση στον κάθε σχεδια-
σμό ή στο ζήτημα που μας απασχολεί, σε κάθε πρωτοβουλία που παίρ-
νουμε, σε κάθε πρακτική μας, σε κάθε προτεραιότητα που θέτουμε ή σε 
κάθε πολιτική που εφαρμόζουμε με τελικό στόχο πάντα το να αλλάξει 
θετικά μια πόλη και οι πολίτες της.
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