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Τε Γεπηέξα 9 Φεβξνπαξίνπ 2009, καζήηξηεο ηεο Γ’ Τάμεο ηνπ 

ζρνιείνπ καο παξαθνινύζεζαλ ζηνλ ηζηνξηθό πιένλ «ζηλεθίι» 

θηλεκαηνγξάθν ηεο Πι. Κνξαή ζηελ Αζήλα ΑΣΤΥ, κε πξσηνβνπιία 

ηεο θηινιόγνπ θαο Α. Αξγπξίνπ θαη ηε ζπλνδεία ηεο ζενιόγνπ θαο Μ. 

Κπξίηζε, ηε γαιιηθή ηαηλία ‘Αλάκεζα ζηνπο ηνίρνπο’ (Entre les murs) 

ηνπ Laurent Cantet, ε νπνία θέξδηζε ην βξαβείν ‘Φξπζόο Φνίληθαο’ 

ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ ησλ Καλλώλ ην 2008.  

 

Η ηαηλία ελζνπζίαζε ηηο καζήηξηεο θαη ηηο έβαιε ζε κία δηαδηθαζία 

γόληκνπ πξνβιεκαηηζκνύ ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ βίσλαλ νη 

καζεηέο ζε κία πνιπεζληθή ηάμε ζην Παξίζη θαη ηε ζηάζε ηνπ 

δαζθάινπ ηνπο, πνπ πξνζπαζνύζε λα ρεηξηζηεί ηηο δπζθνιίεο κε ην 

δηάινγν θαη ηε ‘καηεπηηθή κέζνδν’ ηνπ Σσθξάηε!... 

 

Σην δηάιεηκκα ηεο πξνβνιήο ε θηιόινγνο θα Αξγπξίνπ δηεξεύλεζε 

ηελ πξώηε αληαπόθξηζε ησλ καζεηξηώλ ζηελ ηαηλία θαη ην ζέκα ηεο. 

Δζηίαζε επίζεο ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο 

ηαηλίαο, όπσο ηα είδε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο ζην γαιιηθό ζρνιείν, ηηο πηζαλέο αηηίεο απηώλ ησλ 

πξνβιεκάησλ, ηε ζηάζε ηνπ δαζθάινπ απέλαληη ζηνπο καζεηέο, 

θαζώο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Τέινο, θξίζεθαλ λα 

ζρνιηάζνπλ ηελ εηθόλα ηνπ γαιιηθνύ ζρνιείνπ ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

εκπεηξία ηνπο από ην ειιεληθό ζρνιείν. Οη απαληήζεηο ηνπο, ηηο νπνίεο 

επεμεξγάζηεθαλ γξαπηά αξγόηεξα, είλαη απνθαιππηηθέο! Γηαβάζηε 

κεξηθέο από ηηο παξαηεξήζεηο ησλ καζεηξηώλ καο! 

«Μπνξεί άξαγε λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά κία πνιπεζληθή ηάμε; Σηελ 

ηαηλία ζπλππάξρνπλ παηδηά από δηαθνξεηηθέο ρώξεο, κε δηαθνξεηηθό 



ρξώκα, ζξεζθεία, γιώζζα θαη θνπιηνύξα, ηα νπνία, ελώ αξρηθά 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο, ηειηθά 

θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ κηα ηζνξξνπία ράξε ζηνλ θαηαιπηηθό ξόιν 

πνπ έπαημε ν δάζθαιόο ηνπο. […] Πνιιέο θνξέο ληώζνπλ πσο είλαη 

μέλνη κέζα ζηελ ίδηα ηελ ηάμε ηνπο.» (Βαζηιηθή Γξειηώδε, Γ1) 

 

«Τα ειιεληθά ζρνιεία είλαη, θαηά ηε γλώκε κνπ, πην απζηεξά. 

Υπάξρνπλ κεγαιύηεξεο απνβνιέο γηα πην αζήκαληα πξάγκαηα…» 

(Μάξζα Οηθνλόκνπ, Γ1) 

 

«Ο δάζθαινο έρεη θαιή δηάζεζε, αιιά δελ κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηα 

παηδηά θαη έηζη ηα παηδηά δπζθνιεύνληαη λα δερηνύλ ηηο γλώζεηο πνπ 

ηνπο κεηαδίδεη. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έληαζε, 

εθλεπξηζκόο, αγέλεηα θαη έιιεηςε ζεβαζκνύ κεηαμύ ηνπο.» 

(Μαξγαξίηα Πεηξνπνπιάθε, Γ3) 

 

«Ο θαζεγεηήο πξνζπαζεί λα νηθνδνκήζεη κηα γεξή ζρέζε κε ηα 

παηδηά, θάηη πνπ άιινη ζπλάδειθνί ηνπ αδπλαηνύλ ή αδηαθνξνύλ λα 

πξνζπαζήζνπλ.» (Φαξά Κνξνκπιή, Γ3) 

 

«Πξόθεηηαη γηα κηα ηάμε δύζθνιε, δηόηη νη καζεηέο έρνπλ δηαθνξεηηθή 

εζληθόηεηα. Οη γνλείο ησλ παηδηώλ είλαη κεηαλάζηεο πνπ έρνπλ πάξεη 

ηε γαιιηθή ππεθνόηεηα ή είλαη άλεξγνη, κε απνηέιεζκα λα 

αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ωζηόζν, ν θαζεγεηήο ηνπο 

είλαη δίπια ηνπο, γηα λα ηνπο δηδάμεη όρη κόλν ηα καζήκαηα αιιά θαη 

ηνπο θώδηθεο επηθνηλσλίαο.» 

(Διέλε Φξπζνπιάθε, Γ3) 


