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 «Η προβληματική του Θεόφραστου Γέρου για μια αισιόδοξη,   ριζοσπαστική
προοπτική της Παιδείας»  

Σοφία Καλογρίδη

Σχολική Σύμβουλος ΔΕ

Ο Θεόφραστος  Γέρου υπήρξε  ένας από τους  σημαντικότερους  σύγχρονους
Έλληνες παιδαγωγούς που με τις καινοτόμες παιδαγωγικές του ιδέες άνοιξε νέους
ορίζοντες στην εκπαίδευση στη χώρα μας. Γεννήθηκε στην Αγιάσο της Λέσβου το
1916 και τελείωσε εκεί το Δημοτικό Σχολείο και το Σχολαρχείο. Στη συνέχεια μετέβη
στην  πόλη  της  Μυτιλήνης,  όπου  τελείωσε  το  Γυμνάσιο  και  το  πεντατάξιο
Διδασκαλείο. Για μια δεκαετία (1942-1952) υπηρετεί σε δημοτικά σχολεία. Το 1952
με υποτροφία του ΙΚΥ σπούδασε παιδαγωγικά και ψυχολογία σε πανεπιστήμια της
Μ. Βρετανίας. Επέστρεψε στη Ελλάδα το 1956 και συνεχίζει να διδάσκει σε σχολεία
της Αθήνας και του Πειραιά, ως «επικίνδυνος δημοτικιστής», όπως αναφέρει ο ίδιος.
Το 1964 έγινε μέλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και δίδαξε στην μετεκπαίδευση
των  δασκάλων  (1965-1967).  Με  την  κήρυξη  της  δικτατορίας  το  1967  –  ήρθε  η
συμφορά-  όπως έγραψε, μετανάστευσε στον Καναδά, όπου υπηρέτησε στα σχολεία
της  ελληνικής  Κοινότητας  (Γέρου:  1995:17).  Στο  διάστημα  αυτό  της  ξενιτιάς
σπούδασε  Ιστορία  και  Φιλοσοφία  της  Παιδείας.  Με  το  τέλος  της  δικτατορίας
επέστρεψε  στην  Ελλάδα,  αναλαμβάνοντας  θέση  Ειδικού  Συμβούλου  στα  θέματα
Παιδείας και τη θέση του Γενικού Γραμματέα Λαϊκής Επιμόρφωσης (1985-1987),
όπου επιτέλεσε σημαντικό έργο στην αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού με αφετηρία
το  έργο  του  Π.  Φρέιρε.  Εισηγήθηκε  και  εφάρμοσε  καινοτόμα  επιμορφωτικά
προγράμματα για τους Τσιγγάνους, τους παλιννοστούντες και τους φυλακισμένους. Ο
Θ.  Γέρου  πέθανε  στην  Αθήνα  το  1996  αφήνοντας  πίσω  του  ένα  σημαντικό
ερευνητικό, διδακτικό και συγγραφικό έργο 50 ετών και μια αναμφισβήτητα πλούσια
δράση στα εκπαιδευτικά μας πράγματα, που αξίζει  τον κόπο να ερευνηθεί  και να
μελετηθεί προσεκτικά (Καράμηνας & Ψάλτη, 2008:112). 

Το έργο του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ενδιαφερόντων, που θα
μπορούσαμε να το διακρίνουμε σε τέσσερις διαστάσεις/άξονες (Κουτζαμάνης, 1996).

 Η καλλιτεχνική-ποιητική,

 Η γλωσσολογική,

 Η φιλοσοφική και

 Η εκπαιδευτική πολιτική.

Στην εισήγηση αυτή θα ασχοληθούμε με την τέταρτη διάσταση του έργου του,
αυτή της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπου ο Θ. Γέρου εργάστηκε με πάθος για: 

-την επικράτηση της δημοτικής γλώσσας, 

-την επικράτηση της δημοκρατικής – αντιαυταρχικής αγωγής,
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-τη  μόρφωση  όλων  των  παιδιών  με  κύριους  άξονες  την  καταπολέμηση  του
αναλφαβητισμού και την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας.

Στο  πλαίσιο  του  αγώνα  του  για  τον  εκδημοκρατισμό  του  εκπαιδευτικού
συστήματος στήριξε ακόμα το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου και εξέφρασε την
απογοήτευσή του για την εγκατάλειψη αυτού του θεσμού από το ΥΠΕΠΘ (Γέρου,
1985).  Προώθησε επίσης συγκεκριμένα μέτρα και  θεσμούς,  όπως: την Ενισχυτική
Διδασκαλία, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά
Κέντρα  (ΠΕΚ),  τη  νομοθεσία  για  την  Ειδική  Αγωγή  (Κουτζαμάνης,  1996:25).
Έγραψε  σημαντικά  βιβλία  με  αντικείμενο  την  εκπαιδευτική  πολιτική,  όπως:  «Το
εκπαιδευτικό  μας  Πρόβλημα,  1975»,  «Προβληματική  στην  Εκπαίδευση,  1978»,
«Εκπαιδευτική Πολιτική,  1975-1981»,  «Ο σχολικός  σύμβουλος και  η  Εκπαιδευτική
Μεταρρύθμιση,  1984»,  «Βαθιές  τομές  στην  Εκπαίδευση,  1981-1985»,  «Κριτική
Παιδαγωγική, 1988», «Σχολική Αποτυχία, 1991), κ.ά.  

Ήδη από το 1975 ο Θ. Γέρου θέτει το εκπαιδευτικό πρόβλημα της χώρας μας
με το βιβλίο «Το εκπαιδευτικό μας πρόβλημα», επικεντρώνοντας σε δύο θέσεις: θέση
1  η: Το πρόβλημα της παιδείας είναι ενιαίο και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Η ποιότητα της  εκπαίδευσης  που γίνεται  στις  κατώτερες  βαθμίδες,  καθορίζει  την
ποιότητα της εργασίας, που θα γίνει στις ανώτερες βαθμίδες. Θέση 2  η: Δεν μπορούμε
να προβλέψουμε από τώρα τον κόσμο στον οποίο θα κληθεί  να ζήσει ο νέος που
πρωτομπαίνει στο σχολείο σήμερα (Γέρου, 1975). Η 2η αυτή θέση καθιστά το έργο
του Θ. Γέρου επίκαιρο όσο ποτέ και άξιο μελέτης για πολλά χρόνια ακόμη. 

Η προβληματική του Θ. Γέρου για την εκπαίδευση  θα μπορούσε, κατά τη
γνώμη μας, να συνοψιστεί στο ερώτημα: πώς θα γίνει η δημόσια εκπαίδευση ικανή
να στεγάσει  με  την  ποιότητα  της  εργασίας  της  όλα τα παιδιά  του ελληνικού
λαού; (Γέρου, 1978:22). Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οι δημοκρατικές κυβερνήσεις
έχουν καθήκον να μετριάσουν τις αδικίες  στην εκπαίδευση και να εξαλείψουν τις
αιτίες που τις προκαλούν. Έχουν καθήκον να δώσουν στον υπερήφανο λαό μας ό,τι
τόσα χρόνια  στερήθηκε:  ισοδύναμη εκπαίδευση για  όλα τα  παιδιά  του  λαού,  και
αποζημιωτικές ευκαιρίες συμπληρωματικής επιμόρφωσης για τους μεγάλους. Σκοπός
κάθε  μορφής  εκπαίδευσης,  πρέπει  να  είναι  η  απελευθέρωση  του  ανθρώπου.  Ο
άνθρωπος είναι ελεύθερος, μορφωμένος και φωτισμένος, όταν έχει τη δύναμη και την
ικανότητα  να  αναλύει  την  πραγματικότητα  μέσα  στην  οποία  ζει  και  να  παίρνει
κριτική στάση απέναντί της. Όταν ο ίδιος παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του και
την  οργάνωση  της  ζωής  του  και  συνεργάζεται  δημοκρατικά  και  ισότιμα  με  τους
άλλους για το κοινό καλό» (Γέρου, 1985β:8-9). 

Η δημοκρατική διάσταση της παιδείας αποτελεί τον βασικό προβληματισμό
της  επιστημονικής  και  πολιτικής  σκέψης  του  Θ.  Γέρου,  την  οποία  θεωρούσε  ως
μέσον για την κατάκτηση της ελευθερίας, για την πνευματική και ηθική εξύψωση του
ανθρώπου (Λευθεριώτου, 2008). Η Παιδεία, αναφέρει, δεν μπορεί πια να εμφανίζεται
σαν μια διαδικασία ουδέτερη και αντικειμενική. Η γνώση πάνω απ΄ όλα είναι δύναμη.
Η παιδεία βάζει σαν στόχο της το άγνωστο, το θεωρητικό, αλλά χρησιμοποιεί στο
ξεκίνημά της για την εξερεύνηση το γνωστό, το συγκεκριμένο, την πραγματικότητα
(Γέρου, 1981:14). Η πραγματικότητα για τον Γέρου είναι το σχολείο μας,  το οποίο
θα κρίνουμε, αλλά δεν θα το καταδικάσουμε. Δεν θα το κλείσουμε. Θα αγωνιστούμε να
το κάνουμε καλύτερο για τα παιδιά μας (Γέρου, 1978:16).
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Η αντιμετώπιση του μορφωτικού προβλήματος του λαού μας είναι για τον Θ.
Γέρου  ταυτόχρονα  και  ταυτόσημα  και  λόγος  της  ύπαρξης  της  παιδαγωγικής  ως
επιστήμης.  Είναι  γνωστές,  αναφέρει,  οι  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζει  σήμερα  η
παιδαγωγική. Όσα χρόνια υπήρξε το γλωσσικό ζήτημα και το αντίστοιχο πρόβλημα
της γλωσσικής διδασκαλίας στο σχολείο ο προβληματισμός του μας  κρατούσε σε
εγρήγορση  και  η  παραγωγή  παιδαγωγικής  θεωρίας  στον  τόπο  μας  ήταν
αξιοπρόσεκτη. Όμως, στη χώρα μας, αναφέρει,  δεν παράγεται παιδαγωγική θεωρία
ιδιαίτερα σήμερα (Γέρου, 1995:34).  Ο Θ. Γέρου από την πλευρά του συμβάλλει στην
ανάπτυξη της παιδαγωγικής θεωρίας, αντλώντας από τις ριζοσπαστικές παιδαγωγικές
θεωρίες και προσεγγίσεις,  με στόχο την υλοποίηση βασικών παιδαγωγικών θέσεων
μέσα από την εκπαιδευτική πολιτική. 

Στο κέντρο των αναζητήσεών του τοποθετεί  τον άνθρωπο,  το  μαθητή που
είναι ο πολίτης του μέλλοντος, αλλά και τον εκπαιδευτικό, οποίος είναι αυτός που
κατεξοχήν θα υποστηρίξει και θα προάγει τις αλλαγές στην εκπαίδευση. Η αισιοδοξία
του στηρίζεται λοιπόν στον άνθρωπο και στον αγώνα για μια ζωή με νόημα σε μια
δημοκρατική κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό μελετά και εξετάζει  παιδαγωγικές  θεωρίες  βάζοντας δύο
κρίσιμα  ερωτήματα:  -Τι  προσφέρει  η  όποια  θεωρία  στη  δική  μας  κοινωνική  και
εκπαιδευτική  πραγματικότητα; -Είναι  αισιόδοξη  ή  είναι  απαισιόδοξη  η  προοπτική
αυτής  της  θεωρίας  για  το  μέλλον  της  παιδείας;  Βασικά  είναι  αισιόδοξη  για  τον
άνθρωπο, τον πολίτη της χώρας μας;

Στην κατεύθυνση αυτή ο Θ. Γέρου αντλεί κυρίως από:

-την παιδαγωγική του Πάουλο Φρέιρε ενός από τους κορυφαίους παιδαγωγούς
και κοινωνιολόγους στον κόσμο. 

-Τους  ριζοσπάστες  παιδαγωγούς  των  ΗΠΑ, όπως  ο  H.  Giroux και  ο  Mac
Laren, και

-τους παιδαγωγούς που ασχολήθηκαν με τη σχέση της εκπαίδευσης και της
Τέχνης, όπως ο  H. Read.

Βέβαια,  μελέτησε  και  τους  Έλληνες  Παιδαγωγούς,  κυρίως  τους:  Γληνό,
Δελμούζο, Κουντουρά, Παπανούτσο, Ιμβριώτη, Σωτηρίου, Παπαμαύρου, Κοκκίνη …
και υποστήριξε πολλές καινοτομίες από αυτές που εκείνοι είχαν προτείνει. Ωστόσο,
«δε διστάζει να κρίνει αξιολογικά Έλληνες διανοητές και μάλιστα παιδαγωγούς, των
οποίων προσπαθεί να επισημάνει τα θετικά και αρνητικά σημεία. Ενώ τέλος τολμά να
εισαγάγει νέους όρους στον παιδαγωγικό χώρο όπως «διαλογική και  αντιδιαλογική
παιδεία, προβληματίζουσα εκπαίδευση, επιστημονική και επαγγελματική αυθεντία, κ.ά»
(Παπάς, 1997:33). 

Στην εισήγησή μας θα παρουσιάσουμε κυρίως την κριτική  προσέγγιση της
θεωρίας Π. Φρέιρε από το Θ. Γέρου. Αναφέρουμε ότι ο Π. Φρέιρε, επισκέφτηκε την
Ελλάδα το 1984 μετά από πρόσκληση του Γέρου.

Ο  Π.  Φρέιρε,  όπως  όλοι  γνωρίζουμε  γεννήθηκε  και  έζησε  στη  Βραζιλία
1921-  .  Έχοντας  σπουδάσει  νομικά  και  φιλοσοφία  εργάστηκε  αρχικά  στη
δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.  Το  1961  διορίστηκε  διευθυντής  του  τμήματος
Πολιτισμικής  Επέκτασης  του  Πανεπιστημίου  του  Recife.  Στη  συνέχεια  διετέλεσε
γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και γενικός συντονιστής του Εθνικού
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Προγράμματος ενάντια στον αναλφαβητισμό των ενηλίκων στη Βραζιλία, όπου έγινε
γνωστός για τη μέθοδό του. Για το έργο του κατέλαβε θέσεις σε παγκόσμιους φορείς
εκπαίδευσης (Unesco κά) και κέρδισε διεθνή βραβεία. Το 1967 δημοσίευσε το βιβλίο
του   «Η  αγωγή  του  καταπιεζόμενου»,  και  το  βιβλίο  «Παιδεία  ή  κριτική
συνείδηση».  Τα  βιβλία  του  επηρέασαν  σημαντικά  την  παιδαγωγική  σε  όλο  τον
κόσμο. Μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες και το  πρώτο μεταφράστηκε το 1977στα
ελληνικά με πρωτοβουλία του Θ. Γέρου, οποίος έγραψε και την εισαγωγή με τίτλο:
«Ο Πάουλο Φρέιρε και η ελληνική πραγματικότητα». 

Η προσέγγιση του  Φρέιρε  ξεκινά  από  τις  φιλοσοφικές  του  θέσεις  για  τον
άνθρωπο και τον περίγυρό του. Το να είσαι άνθρωπος προϋποθέτει να έχεις να έχεις
σχέση με τους άλλους, δηλαδή με τον κόσμο, αναφέρει ο Φρέιρε (1977). Η έννοια
κλειδί  στη  θεωρία  του  είναι  η  κριτική  συνειδητοποίηση  (conscientisation),  η
διαλεκτική δηλαδή ένωση ανάμεσα στη συνείδηση του ατόμου και στον κόσμο. Είναι
η κοινωνική διαδικασία μέσα από την οποία οι ανθρώπινες υπάρξεις, όχι ως απλοί
αποδέκτες, αλλά ως Υποκείμενα ενσυνείδητα, κατορθώνουν να μετασχηματίσουν την
πραγματικότητα,  που  επηρεάζει  και  δίνει  μορφή  στη  ζωή  τους.  Ανάπτυξη  της
αυτοσυνειδησίας  σημαίνει  ακόμα  να  αντιμετωπίζεις  με  κριτική  διάθεση  τις
κοινωνικές,  οικονομικές  και  πολιτικές  συνθήκες,  με  πρόθεση  να  μεταβάλεις  τους
θεσμούς για να συντελεστεί πλήρως η εξανθρώπιση του ανθρώπου (Γέρου, 1977:11).
Η κριτική συνειδητοποίηση αναπτύσσεται πάνω στην πραγματικότητα που βιώνει το
άτομο και η παιδαγωγική μέθοδος που προτείνει ο Φρέιρε είναι η  προβληματίζουσα
παιδεία, δηλαδή η εκπαίδευση μέσω της προβολής των προβλημάτων της παιδείας. Ο
στόχος  της  μεθόδου  του  Φρέιρε  είναι  η  ανάπτυξη  της  κριτικής  σκέψης  των
εκπαιδευομένων (ενηλίκων και ανηλίκων). Πιστεύει ότι οι μαθητές όλων των ηλικιών
είναι ικανοί να μετασχηματίσουν την πραγματικότητα και να απελευθερωθούν από
τις αιτιοκρατικές μορφές ύπαρξης και ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κριτική
τους νοημοσύνη για να απομυθοποιούν και να αποκρυπτογραφούν τους τρόπους με
τους οποίους βλέπουν τους εαυτούς τους και τον περίγυρό τους. Για τον  Φρέιρε  ο
λαός  θα  είναι  ελεύθερος  όταν  σταματήσει  να  βλέπει  τον  κόσμο  ντετερμινιστικά,
προκαθορισμένα  και  μοιρολατρικά  (Φρέιρε,  1977).  Ο  Γέρου  υιοθετεί  αυτήν  την
προσέγγιση  του  Φρέιρε  για  την  προβληματίζουσα  παιδεία  και  τη  μέθοδο  της
διατύπωσης και συζήτησης προβλημάτων (problem posing). Ως προς τη διατύπωση
του προβλήματος ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να προτείνει προβλήματα σχετικά
με τις κωδικοποιημένες υπαρξιακές καταστάσεις για να βοηθήσει τους μαθητές να
πετύχουν  μια  αυξανόμενη  κριτική  αντίληψη  της  πραγματικότητάς  τους  (Γέρου,
1977).

Ο  Γέρου  επισημαίνει  ότι  ο  τίτλος  του  βιβλίου  «Η  αγωγή  του
καταπιεζόμενου»  θα μπορούσε να ήταν:  «Η παιδεία ως πράξη απελευθέρωσης». Η
παιδεία είναι άσκηση ελευθερίας, που λυτρώνει το μαθητή αλλά και τον παιδαγωγό
από τη δίδυμη υποδούλωση της σιωπής και του μονόλογου. Και οι δύο συνέταιροι
απελευθερώνονται καθώς αρχίζουν να μαθαίνουν.  Ο ένας δίνει στίγμα στον εαυτό
του,  αποτινάσσοντας το στίγμα της αγραμματοσύνης και  ο  άλλος δίνει  αξία στον
εαυτό του γιατί αποκτά ικανότητα να ανοίγει διάλογο με τον μαθητή. Δεν είναι πια ο
ερημίτης, ο παντογνώστης και ο ανεδαφικός σοφός δάσκαλος (Γέρου, 1977:21).

Ο Γέρου υιοθετεί επίσης τη θέση του Φρέιρε για τη σημασία του διαλόγου (dialogue)
στη διδασκαλία.  Δίνει μεγάλη σημασία στο διάλογο, γιατί πιστεύει πως μόνο με το
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διάλογο μπορούμε να αποκαλύψουμε μια νέα πραγματικότητα για τον εαυτό μας και
για τους άλλους.  Ο διάλογος σύμφωνα µε τον Φρέιρε είναι µια «συνάντηση μεταξύ
ανθρώπων»,  µε  ενδιάμεσο την πραγματικότητα,  διάλογος  για την  ανακάλυψη και
ονοµάτιση  αυτής  της  πραγματικότητας.  Ο  διάλογος  είναι  µια  υπαρξιακή
αναγκαιότητα. 

Ο  Θ.  Γέρου  προτείνει  την  εφαρμογή  της  μεθόδου  του  Φρέιρε,  αλλά  όχι
άκριτα,  χωρίς  τον  αναγκαίο  προβληματισμό.  Θα  ήταν  ίσως  παράλογο  να
αντιγράψουμε το σύστημα του  Φρέιρε και να θελήσουμε να το εφαρμόσουμε κατά
γράμμα στην δική μας πραγματικότητα, επισημαίνει. Ωστόσο, θέτει το ερώτημα: Αν
για την δική μας πραγματικότητα η μεταφορά της μεθόδου του Φρέιρε  μπορεί - ίσως
βιαστικά - να χαρακτηριστεί παραλογισμός, εκεί που χρειάζεται περισσότερο είναι σε
μια τεχνολογικά προχωρημένη κοινωνία, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Γιατί,  μια  τεχνολογικά  προχωρημένη  κοινωνία  μετατρέπει  τάχιστα  τους
περισσότερους ανθρώπους σε αντικείμενα και τους ετοιμάζει να προσαρμοστούν στη
λογική του συστήματός της (Γέρου,  1977:9). 

Αν  και  επισημαίνει  τις  διαφορές  ανάμεσα  στις  δύο  χώρες  (Λατινική
Αμερική/Ευρώπη)  θεωρεί  ότι  το  έργο  του  Φρέιρε  είναι  ένα  ολοκληρωμένο
παιδαγωγικό σύστημα για όλες τις ηλικίες  και για όλες τις χώρες.  Η θεωρία του
Φρέιρε μπορεί να συμβάλλει στη δική μας κοινωνική πραγματικότητα, ιδιαίτερα  σε:

 Στην αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού,

 Στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων, και

 στην ανάπτυξη του προβληματισμού της παιδαγωγικής γενικά (Βεργίδης, 2006:
97).

Ο Θ. Γέρου, στο πλαίσιο της αναζήτησης μιας ριζοσπαστικής και αισιόδοξης
προοπτικής  της  παιδείας,  αντλεί  επίσης  από  τους  ριζοσπάστες  παιδαγωγούς  των
Ηνωμένων Πολιτειών όπως ο Η.  Giroux (1992) και ο  P.  Mc Laren (  ),  οι οποίοι
προτείνουν  μια  παιδαγωγική  που  ξεπερνά  τα  όρια  του  σχολείου  (συνοριακή
παιδαγωγική)  και  κάνει  συστατικό  της  στοιχείο  τον  πολιτισμό.  Οι  δάσκαλοι
θεωρούνται οδοιπόροι (Border Crossers), που διαβαίνουν τα σύνορα της τάξης αλλά
και  της  εκπαίδευσης.  Ο Η.  Giroux πιστεύει  ότι  οι  κριτικοί  παιδαγωγοί  πρέπει  να
επεκτείνουν την έννοια της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής πέρα από τα σχολεία
και να γίνουν πολιτιστικοί εργάτες, μαζί με τους κριτικούς του λόγου και της τέχνης,
τους  καλλιτέχνες,  τους  ποιητές  και  τους  συγγραφείς.  Αντικείμενο  τους  να
κατανοήσουν την πολύπλοκη δυναμική των δομών εξουσίας και τον τρόπο με τον
οποίο αυτές τη μια εμποδίζουν και από την άλλη ενθαρρύνουν την κοινωνική δράση,
που  είναι  ταυτόχρονα  μετασχηματιστική.  Ο  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  είναι  να
προκαλέσει  αλλαγές,  είναι  ο  ρόλος  του  κριτικού  διανοητή  στη  μεταμοντέρνα
υπερπραγματικότητα  και  γι  αυτό  πρέπει  οι  εκπαιδευτικοί  να  σφυρηλατήσουν
συμμαχίες ανάμεσά τους και με όλους όσους ασχολούνται με τον πολιτισμό (Giroux
στον Γέρου, 1995:34). 

Ο Θ. Γέρου αντλεί τέλος από παιδαγωγούς που πρότειναν την αξιοποίηση της
τέχνης στην εκπαίδευση (Education through Art) όπως ο  H. Read (  ). Ο Θ.  Γέρου
κάνει  αναφορά και  στους  Έλληνες  παιδαγωγούς που αξιοποίησαν την τέχνη στην
εκπαιδευτική  διαδικασία την περίοδο της Ελεύθερης  Ελλάδας,  αλλά και  πριν από
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αυτήν. Θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι σημαντική επειδή μέσα από την τέχνη οι
παιδαγωγοί αυτοί επιχειρούν την απελευθέρωση της φαντασίας και της δημιουργικής
ικανότητας  των  σπουδαστών.  Μέσα  από  την  απελευθέρωση  των  σπουδαστών
απελευθερώνονται και οι εκπαιδευτικοί(Γέρου, 1995:35).

Ολοκληρώνοντας,  θεωρούμε  πολύ σημαντική  την παιδαγωγική  προσέγγιση
του  Θ.  Γέρου   ιδιαίτερα  τη  σημερινή  εποχή,  που  η  χώρα  μας  δοκιμάζεται  από
κοινωνική, πολιτική εκπαιδευτική κρίση και αναζητούνται αγωνιωδώς προτάσεις και
λύσεις εξόδου. Τα παρακάτω λόγια του Θ. Γέρου, λόγια του 1995, για την κατάσταση
στην εκπαίδευση είναι σαν να ειπώθηκαν σήμερα: «Ανησυχώ για την επίθεση που
γίνεται  στη  δημόσια  εκπαίδευση,  γράφει.  Το  μεγαλύτερο  στήριγμά  μας,  ως
επιστημόνων  και  ως  συντεχνίας  είναι  η  δημόσια  εκπαίδευση.  Μια  δημόσια
εκπαίδευση  που  εξασφαλίζει,  κατά  το  δυνατόν,  ίσες  ευκαιρίες  και  ίση  αφετηρία
εκκίνησης  για  όλα  τα  παιδιά.  Το  ίσες  ευκαιρίες  και  το  ίση  αφετηρία  εκκίνησης
σήμερα, δεν ικανοποιεί.  Δεν είναι γνωστό πόσοι νέοι και παιδιά σχολικής ηλικίας,
μένουν  χωρίς  σχολική  κάλυψη.  Η  περιθωριοποίηση  μεγάλου  αριθμού  νέων  –
αποτέλεσμα  της  περιθωριοποίησης  των  οικογενειών  τους-  θα  πρέπει  να  μας
απασχολήσει. Η επίθεση που γίνεται τώρα στη δημόσια εκπαίδευση είναι προκλητική
και σπάταλη και το χειρότερο δεν συναντά κανένα εμπόδιο (Γέρου, 1995:37). 

Στη σημερινή λοιπόν πραγματικότητα που θα μπορούσε να περιγραφεί  όπως
παραπάνω η ριζοσπαστική αλλά και αισιόδοξη προοπτική του Θ. Γέρου μας οδηγεί
στον  να  αναδείξουμε  στο  προσκήνιο  τον  άνθρωπο,  πρωτίστως  το  μαθητή  και  το
δάσκαλο. Ιδιαίτερα για τον εκπαιδευτικό ο Θ. Γέρου έγραψε «πως καμιά καινοτομία
στην  εκπαίδευση  δεν  πετυχαίνει  αν  δεν  τη  στηρίξουν  οι  εκπαιδευτικοί  αφού  οι
καινοτομίες  ξεκινούν  από  τη  σχολική  πράξη,  δηλαδή  τους  ίδιους  τους
εκπαιδευτικούς» (Γέρου, 1984:18). Είναι γνωστό ότι έτρεφε μεγάλη πίστη προς τον
Έλληνα  δάσκαλο,  τον  οποίο  θεωρούσε  βασικό  μοχλό  για  κάθε  βελτιωτική
προσπάθεια στην εκπαίδευση, άλλωστε υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος της πράξης και
γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε (Τριλιανός, 1997:31). 

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Ο Θ. Γέρου ως οπαδός της Δημοκρατικής
Παιδείας υποστήριξε ότι η αναζήτηση των λύσεων θα γίνει μέσα από την ελευθερία
και το διάλογο και η αναζήτηση αυτή θα είναι συνεχής γιατί η εκπαίδευση δεν μπορεί
να μείνει χωρίς κατεύθυνση. Μέσα από το σχολείο και με το σχολείο, θα βρούμε το
δρόμο μας για μια καλύτερη ζωή (Γέρου, 1995).  
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