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Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους 

του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον και είχε τη στήριξη του European Forum for Freedom in 

Education. 
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Τι σημαίνουν οι ελληνο-γερμανικές διασταυρώσεις των τελευταίων 200 ετών για τους κατοίκους, επισκέπτες 

και περαστικούς της αθηναϊκής πλατείας Βικτωρίας και ποια διδάγματα εξάγονται για το παρόν και το 

μέλλον στην περιοχή; Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επόμενος σταθμός: Βικτώρια» αποσκοπεί, μέσω της 

πολυσχιδούς ελληνο-γερμανικής Ιστορίας σε μια τυπική αθηναϊκή συνοικία, στον αναστοχασμό των νέων 

ως προς τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της διαπολιτισμικής συνύπαρξης και στη συνδιαμόρφωση μιας 

σύγχρονης, χωρίς αποκλεισμούς κουλτούρας συλλογικής μνήμης. Η ανοιχτή και εποικοδομητική 

αντιπαράθεση με το παρελθόν είναι προϋπόθεση της ειρηνικής συνύπαρξης στην Ευρώπη. Ακριβώς γι' αυτό 

χαίρομαι ιδιαίτερα που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Επόμενος σταθμός: Βικτώρια» συγχρηματοδοτείται 

από το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον. 

Dr. Ernst Reichel 
Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα 

 

Το πρόγραμμα #NextStationVictoria εστιάζει στη διαπολιτισμική εκπαίδευση και επιδιώκει να φέρει κοντά 

διαφορετικές τοπικές κοινότητες. Για να ανταποκριθεί σε αυτόν τον στόχο, χρησιμοποίησε διαθεματικά 

εργαλεία, καθώς και στοιχεία βιωματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης μέσω συνομηλίκων (peer-to-peer 

learning), προκειμένου, μεταξύ άλλων, να ακονίσει τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες των εφήβων 

συμμετεχόντων.  

Εμείς στο EFFE θεωρούμε ότι το πρόγραμμα αυτό αποτελεί καλή πρακτική στον χώρο της διαπολιτισμικής 

εκπαίδευσης για νέους και παιδιά. Γι΄ αυτό και μας χαροποίησε ιδιαίτερα η ευκαιρία που μας δόθηκε, μέσω 

της παρούσας έκδοσης, να συμβάλουμε ώστε το σκεπτικό, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του 

προγράμματος να καταστούν προσβάσιμα σε δρώντες και εταίρους από τον χώρο της εκπαίδευσης.  

 
Lilian Jüchtern 

 Πρόεδρος Δ.Σ., European Forum for Freedom in Education 
 

Η πολυεπίπεδη ιστορία της γειτονιάς της Βικτώριας βρίσκεται στους δρόμους, στα κτήρια και τις ιστορίες 

των κατοίκων της. Μέσα από το πρόγραμμα «Επόμενος Σταθμός Βικτώρια» αναδείξαμε μία πτυχή της, αυτή 

των γερμανικών ιχνών μέσα από τα οποία μάθαμε για την τοπική ιστορία, τη συγκρότηση του Ελληνικού 

Κράτους, γίναμε σύγχρονοι αρχαιολόγοι της πόλης μας, μάθαμε να αναζητούμε πέρα από την έτοιμη ύλη, 

να παρατηρούμε, να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας που δούλεψαν για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως 

και τους υποστηρικτές μας, την Πρεσβεία Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας και το European Forum 

for Freedom in Education. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω το 2ο Λύκειο - Θεόδωρος Αγγελόπουλος 

και το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθηνών, τα οποία μας δείχνουν καθημερινά το πρόσωπό της σύγχρονης 

Αθήνας που μας αξίζει. 

Νιόβη Ζαραμπούκα - Χατζημάνου 
Διευθύντρια, Victoria Square Project 
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Πώς έχουν ενταχθεί τα ίχνη των πολυκύμαντων ελληνογερμανικών σχέσεων  

στο αστικό τοπίο και τη συλλογική μνήμη της πλατείας Βικτωρίας; 

 

Πώς «διαβάζουμε» σήμερα και πώς αποτυπώνουμε τα ίχνη αυτά  

με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων; 

 

Τι ερεθίσματα μπορούν να προσφέρουν στους νεότερους,  

Έλληνες και μετανάστες, που ζουν στην περιοχή; 

 

Μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε, ως άτομα και ως κοινότητες,  

ένα σύγχρονο αφήγημα στις πολυεθνικές γειτονιές μας; 

 

Το πρόγραμμα «Επόμενος σταθμός: Βικτώρια | Nächste Station: Victoriaplatz» (#NextStationVictoria) 

επιχείρησε να προσεγγίσει αυτά τα ερωτήματα, προσφέροντας παράλληλα την ευκαιρία σε κατοίκους και 

επισκέπτες της Βικτώριας να γνωρίσουν καλύτερα τη γειτονιά, να προβληματιστούν σχετικά με θέματα 

συνύπαρξης και διαφύλαξης της συλλογικής μνήμης, και να εκφραστούν δημιουργικά. Σκοπός της παρούσας 

έκδοσης είναι να αποτυπώσει το σκεπτικό, τα εργαλεία και τα αποτελέσματα του προγράμματος, και να 

εμπνεύσει νέες πρωτοβουλίες στον χώρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Ομάδα έργου 

Επιμέλεια σχεδιασμού, Υλοποίηση 

Victoria Square Project 

Ιδέα & Συντονισμός 

Αγγελική Τσέλιου, Διαχειρίστρια έργων Εκπαίδευσης & Πολιτισμού  
Εργαστήρια φωτογραφίας, οπτικοακουστικά μέσα 

Μαρία Λεωνίδα, Υπεύθυνη προγραμμάτων, KΑΡΠΟΣ  

Ιστορικοί - αρχιτεκτονικοί περίπατοι 

Ειρήνη Γρατσία, Συντονίστρια MONUMENTA 

Συντονισμός μαθητικών ομάδων  

Αγγελική Ηλία, Δ/ντρια 2ο ΓΕΛ Αθήνας - «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» 
Δάφνη Γαβρίλη, Δ/ντρια & Άντα Σμηλάνη, Καθηγήτρια, Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθήνας



 Συνεργάστηκαν 

Με τη στήριξη του 

European Forum for Freedom in Education 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται  
από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών 
από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον 

https://www.facebook.com/VictoriaSquareProject
https://www.effe-eu.org/
https://karposontheweb.org/
https://worldhumanforum.earth/
https://monumenta.org/
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Η γειτονιά της Βικτώριας 

Τα τελευταία χρόνια, υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης και των αυξημένων 

μεταναστευτικών ροών, το αστικό τοπίο στην ευρύτερη περιοχή της Πλατείας Βικτωρίας 

εμφανίζει σημάδια παρακμής, την ώρα που η ανθρωπογεωγραφία της συνεχώς 

μεταβάλλεται.  

Η οικονομική και κοινωνική συγκυρία ευνοεί την εσωστρέφεια καθώς και τον σχηματισμό 

διακριτών και συχνά «ασύμπτωτων» υπο-κοινοτήτων: παλαιοί-νέοι κάτοικοι, μετανάστες 

πρώτης και δεύτερης γενιάς, πρόσφυγες. Ευνοεί επίσης την εκδήλωση συμπτωμάτων 

γκετοποίησης, ρατσιστικών συμπεριφορών και ρητορικής του μίσους.      

Πιστεύουμε πως μια συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής 

μπορεί να συμβάλει στη μεταβολή αυτής της εικόνας και να ενθαρρύνει τη συλλογική δράση 

για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην περιοχή.   

  

Η οδός Χέυδεν (credits: Σωτηρία Σταθάτου, Αντριάνα Τάδρου, 2ο ΓΕΛ – Θεόδωρος Αγγελόπουλος) 
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Σκοπός και στόχοι 

Το πρόγραμμα #NextStationVictoria επιχείρησε να συμβάλει στη διατύπωση ενός νέου 

συλλογικού αφηγήματος στη Βικτώρια, που θα φέρει κοντά τις διαφορετικές κοινότητες, με 

όχημα την τοπική ιστορία και την πολιτιστική της κληρονομιά. Με αφορμή τα αποτυπώματα 

των ελληνογερμανικών σχέσεων που διασώζονται στο αστικό τοπίο και τη συλλογική μνήμη 

της περιοχής, αξιοποίησε τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως πηγή έμπνευσης και βασικό 

εργαλείο για την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν αλλά και της ευθύνης των κατοίκων, 

ιδιαίτερα των νέων, απέναντι στη γειτονιά τους.    

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι:  

• Γνωριμία των εφήβων που ζουν στην περιοχή με μια σχετικά άγνωστη 

πτυχή της ιστορίας της 

• Εξοικείωσή τους με την περιοχή, τα κτήρια και τα τοπόσημά της 

• Ενίσχυση των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους 

• Καλλιέργεια προσδοκιών στους μαθητές και στόχων για το μέλλον που 

μπορούν να επιτευχθούν με μεθοδικό τρόπο 

• Ενθάρρυνση της διαπολιτισμικής διάδρασης 

• Ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών σχετικά με θέματα διαφύλαξης 

της συλλογικής μνήμης 

• Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων: σχολείων, 

επιχειρήσεων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, χώρων πολιτισμού κ.λπ. 

 

Κοινό, μεθοδολογία & δράσεις 

Οι πρώτοι και αυτονόητοι αποδέκτες (αλλά και πολλαπλασιαστές) αυτού του μηνύματος 

ήταν τα παιδιά και οι νέοι, αλλά και οι κάτοικοι, παλαιοί και νέοι, της περιοχής. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθυνόταν  

• σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που φοιτούν στα σχολεία της περιοχής 

• στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 

• στους κατοίκους και τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή 

• στο γενικό κοινό που είχε πρόσβαση στα παραδοτέα του προγράμματος.  
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Για την προσέγγιση του κοινού-στόχου και την υλοποίηση των παραδοτέων του, το 

πρόγραμμα αξιοποίησε διαθεματικά εργαλεία και την προσέγγιση της βιωματικής και της 

διομότιμης (peer to peer) μάθησης. Περιελάμβανε:  

• εργαστήρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας, για τους μαθητές και τις 

μαθήτριες του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Αθήνας και του 2ου ΓΕΛ – 

Θεόδωρος Αγγελόπουλος  

• «περιπάτους» στα ίχνη των ελληνογερμανικών ανταλλαγών στα τοπόσημα 

και την αρχιτεκτονική της περιοχής  

• πρόσκληση σε μαθητές και κατοίκους να αποτυπώσουν την προσωπική 

ματιά τους στη γειτονιά με τη βοήθεια των εργαλείων που προσέφερε το 

πρόγραμμα. Τα έργα τους συγκεντρώθηκαν σε μια έκθεση φωτογραφίας 

που σηματοδότησε και την ολοκλήρωση των δράσεων 

• συζήτηση για τα ίχνη των πολιτιστικών ανταλλαγών στο αστικό τοπίο και 

για τα ερεθίσματα που αυτά προσφέρουν σε κατοίκους και επισκέπτες 

περιοχών με έντονο το στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας. 

 

10 Φεβρουαρίου 2020 | Η πρώτη συνάντηση με τα σχολεία 

Στο αμφιθέατρο του 2ου ΓΕΛ-Θεόδωρος Αγγελόπουλος φιλοξενήθηκε η συνάντηση 

γνωριμίας με τα συνολικά περίπου 30 παιδιά και τις 4 εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου και 

του Λυκείου που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.  

Η συνάντηση περιελάμβανε: 

• εισαγωγική παρουσίαση του παραπάνω σκεπτικού, της μεθοδολογίας και 

των στόχων του προγράμματος 

• παιχνίδι γνωριμίας, το οποίο, αξιοποιώντας τα κινητά τηλέφωνα των 

συμμετεχόντων, ενθάρρυνε και ενίσχυσε τη διάδραση μεταξύ των δύο 

σχολικών ομάδων, και βοήθησε στην εξοικείωσή τους με τα βασικά 

εργαλεία του προγράμματος (εργαστήρια φωτογραφίας, περίπατοι)     

• δραστηριότητα χαρτογράφησης της περιοχής της Βικτώριας, μέσω της οποίας τα 

παιδιά προσκλήθηκαν να «τοποθετήσουν» προσωπικές τους εμπειρίες στον χάρτη 

της περιοχής που σχημάτισαν με τα σώματά τους, ώστε να νιώσουν κομμάτι της, και 
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• εισαγωγή στην ιστορία της περιοχής και στις ελληνογερμανικές 

ανταλλαγές, στην πολιτιστική και αρχιτεκτονική της κληρονομιά και τη 

συλλογική της μνήμη. 

Στο τέλος της συνάντησης, παιδιά και εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για 

θέματα που αφορούσαν το πρόγραμμα και να λύσουν απορίες σχετικά με τη συμμετοχή 

τους.  

Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στη γλώσσα και την προσέγγιση, προκειμένου όλες οι δράσεις 

και ο διάλογος να είναι προσβάσιμα και κατανοητά από το πολυπολιτισμικό εφηβικό κοινό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παιχνίδι γνωριμίας (credits: KARPOS) 
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2 Τα εργαστήρια καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας 
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Η φωτογραφική αποτύπωση διαπολιτισμικών ανταλλαγών 

Η εκπαίδευση στα οπτικοακουστικά μέσα αποτελεί σημαντικό εργαλείο αναβάθμισης της 

κριτικής σκέψης, ενίσχυσης των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και έκφρασης για 

παιδιά και ενήλικες. Τα οπτικοακουστικά μέσα προσφέρουν τη δυνατότητα αφήγησης μέσω 

του ήχου και της εικόνας, και είναι απολύτως εντεταγμένα στις καθημερινές συνήθειες του 

μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού, ιδιαίτερα του νεανικού, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

διεθνώς. Η απλότητα του μέσου και η ευελιξία που προσφέρει η γενικευμένη χρήση της 

φωτογραφίας μέσω του κινητού τηλεφώνου στάθηκαν καθοριστικές για την επιλογή της ως 

βασικού μέσου αποτύπωσης ιχνών των ελληνογερμανικών σχέσεων στο αστικό τοπίο της 

Βικτώριας. 

Στο πλαίσιο των δράσεων, πραγματοποιήθηκαν τρία δίωρα εργαστήρια φωτογραφίας, που 

φιλοξενήθηκαν στο 2ο ΓΕΛ – Θεόδωρος Αγγελόπουλος, με την επιμέλεια της Μαρίας 

Λεωνίδα, σκηνοθέτιδας και υπεύθυνης προγραμμάτων του ΚΑΡΠΟΥ. Η εμπειρία των 

εργαστηρίων περιγράφεται στο κείμενό της για την έκθεση φωτογραφίας με έργα παιδιών 

και κατοίκων (Victoria Square Project, 16-30 Οκτωβρίου 2020 (βλ. σελ. 34). 

Η δική μου ματιά. Η δική σου σκέψη. Φωτογραφία Δρόμου. Κοιτάζω τη 

Βικτώρια αλλιώς. Τι σημαίνουν άραγε αυτά για μια ομάδα μαθητών; 

Σε δύο συναντήσεις μέσα από επιλεγμένες προβολές - ερεθίσματα, διάλογο και 

πρακτική σε μικρές ομάδες, προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε αυτό το 

ερώτημα. Ένα μήνα πριν την καραντίνα ήμασταν πραγματικά τυχεροί, γιατί 

συνεργαστήκαμε με μοναδικούς περιορισμούς τον ίδιο τον χώρο, τη δυναμική 

του και τη φαντασία μας. Οι μαθητές καθοδηγήθηκαν να εξερευνήσουν, 

καταρχάς, την πολυπερπατημένη αυλή του σχολείου τους, να ανακαλύψουν 

πτυχές της που περνούν απαρατήρητες στα καθημερινά διαλείμματα. Έχοντας 

αυτό ως βάση περπατήσανε σε ζευγάρια γύρω από την πλατεία, συζήτησαν και 

φωτογράφησαν κοιτώντας χαμηλά και ψηλά, πρωί και απόγευμα, αξιοποιώντας 

τον τρόπο που η Φωτογραφία εστιάζει το βλέμμα μας, άσχετα με το είδος της 

συσκευής που κρατάμε.  
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Εργαστήρια 17 & 24 Φεβρουαρίου 2020: Γνωριμία των παιδιών του Λυκείου 

με την καλλιτεχνική φωτογραφία 

Τα δύο πρώτα εργαστήρια είχαν εισηγήτρια τη Μαρία Λεωνίδα, απευθύνονταν στα παιδιά 

του Λυκείου και αναπτύσσονταν σε δύο επίπεδα, της θεωρητικής προετοιμασίας και της 

εφαρμογής της νέας γνώσης.  

Το πρώτο εργαστήριο περιελάμβανε την εισαγωγή στο μέσο της φωτογραφίας με προβολή 

διαφανειών και μικρού μήκους βίντεο που ενεργοποιούσαν έναν προβληματισμό με 

συγκεκριμένο κάθε φορά στόχο. Το σκέλος της εφαρμογής, που φιλοξενήθηκε στο προαύλιο 

του σχολείου, επιδίωξε να κεντρίσει την περιέργεια των παιδιών και να εστιάσει το βλέμμα 

τους στις κρυμμένες λεπτομέρειες του καθημερινού τους περιβάλλοντος.  

Στο δεύτερο εργαστήριο, τα βίντεο και η συζήτηση προετοιμασίας βοήθησαν τα παιδιά να 

παρατηρήσουν τις αναλογίες και την προοπτική μέσα στην πόλη, και ειδικότερα το 

συσχετισμό των διαφορετικών επιπέδων: από τον δρόμο, από τη ματιά του πεζού και ακόμα 

πιο χαμηλά, το βλέμμα ενός παιδιού ή μιας γάτας, μέχρι την κορυφή των κτηρίων, με φόντο 

τον ουρανό σε διαφορετικές εκδοχές. Στη συνέχεια, οι μαθήτριες και οι μαθητές, 

συνοδευόμενοι από τη Μαρία Λεωνίδα, βγήκαν από τα όρια του σχολείου, στη γειτονιά της 

Πλατείας Βικτωρίας. Εκεί τους δόθηκαν τα κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε να στρέψουν το 

βλέμμα τους σε λεπτομέρειες, σημεία και οπτικές γωνίες του αστικού τοπίου που, μέχρι 

τότε, δεν είχαν αφιερώσει χρόνο για να διερευνήσουν.  

1ο εργαστήριο: Κρυμμένα μυστικά στο προαύλιο του σχολείου (credits: KARPOS) 
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Κλείνοντας το δεύτερο εργαστήριο, η εισηγήτρια παρέδωσε τα εκπαιδευτικά υλικά της στα 

παιδιά και, για να υποστηρίξει την αλληλοδιδακτική συνάντηση που θα ακολουθούσε, 

συνόψισε τον στόχο των εργαστηρίων σε μια βασική οδηγία: οι μαθητές του Λυκείου 

καλούνταν να εξασκήσουν τη ματιά των «μαθητών» τους στην ανακάλυψη των κρυμμένων 

λεπτομερειών και στο κοντινό κάδρο, για να τα βοηθήσουν να αντιληφθούν τη δύναμή του.  

 

Αλληλοδιδακτικό εργαστήριο: 27 Φεβρουαρίου 2020 

Σε μόλις δύο δίωρα εργαστήρια, η Μαρία Λεωνίδα κατάφερε όχι μόνο να κεντρίσει το 

ενδιαφέρον των παιδιών του Λυκείου και να τα υποστηρίξει στην απόπειρά τους να 

εκφραστούν δημιουργικά, αλλά και να τα προετοιμάσει να αναλάβουν έναν ρόλο 

δυσκολότερο ακόμη κι από αυτόν του μαθητευόμενου φωτογράφου. 

Έτσι, στις 27 Φεβρουαρίου, τα παιδιά του Λυκείου υποδέχτηκαν για μία ακόμη φορά τους 

συμμαθητές τους από το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο, για να τους μεταφέρουν όσα έμαθαν. 

Αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά υλικά των δύο πρώτων εργαστηρίων, παρουσίασαν 

συνοπτικά την προσέγγιση, τις τεχνικές και τα εργαλεία της φωτογραφίας και, στη συνέχεια, 

βγήκαν με τους «μαθητές» τους στο προαύλιο. Εκεί, σχηματίστηκαν 15 μεικτά ζευγάρια 

(παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου), στα οποία το Λύκειο ανέλαβε τον ρόλο του «εκπαιδευτή» 

που καθοδηγούσε και συμβούλευε, ενώ το Γυμνάσιο, του «εκπαιδευόμενου» που 

φωτογράφιζε.  

2ο εργαστήριο: Ανακαλύπτοντας τις αναλογίες και την προοπτική στην Πλατεία Βικτωρίας  
(credits: Αγγελική Τσέλιου) 
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Στο πλαίσιο της πρωτότυπης αυτής διάδρασης, που βασιζόταν στις αρχές της εκπαίδευσης 

μέσω συνομηλίκων (peer-to-peer learning), τα παιδιά κατάφεραν στην πράξη να 

ξεπεράσουν εμπόδια όπως αυτό της γλώσσας και να συνεργαστούν δημιουργικά, όπως 

δείχνουν και τα έργα που συγκεντρώθηκαν, και μέρος των οποίων συμμετείχαν στην έκθεση 

φωτογραφίας του προγράμματος #NextStationVictoria (βλ. πιο πάνω).    

Η συμμετοχή και η ανταπόκριση των παιδιών ήταν σταθερή και θετική και στα τρία 

εργαστήρια. Δέχτηκαν και αξιοποίησαν τις νέες πληροφορίες, ενώ τα έργα τους ήταν καίρια 

και πρωτότυπα, εκπληρώνοντας τους στόχους των εργαστηρίων.  

 
 Εκπαίδευση μέσω συνομηλίκων (peer-to-peer learning) στο 3ο εργαστήριο (credits: Αγγελική Τσέλιου) 
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3 Τα ίχνη των ελληνογερμανικών 
σχέσεων στη Βικτώρια 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες ενότητας: MONUMENTA  

Φωτογραφία κτηρίου Πατησίων 61: Στέλιος Καράβατος 

Φωτογραφία Ελπίδος 13: Victoria Square Project  
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Διαβάζοντας την ιστορία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά 

Με γνώμονα τη διαπίστωση ότι οι ιστορικές περίοδοι και τα γεγονότα, οι σχέσεις των λαών 

«διαβάζονται» στα κτήρια, τα τοπόσημα και τους δρόμους μιας περιοχής, η περιήγηση στην 

πόλη και η επίσκεψη στα κτήρια αποτέλεσαν βασικό εργαλείο του προγράμματος 

#NextStationVictoria. Στόχος ήταν, με τη βοήθεια της βιωματικής μάθησης, οι έφηβοι 

συμμετέχοντες, οι κάτοικοι και το γενικό κοινό να ανακαλύψουν τα ίχνη των 

ελληνογερμανικών ανταλλαγών και, μέσω αυτών, τη νεότερη ιστορία της Βικτώριας.  

Στις 28 Μαΐου και στις 4 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκαν δύο περίπατοι στους σταθμούς 

Ιστορίας του προγράμματος, διαδικτυακοί τελικά, λόγω των μέτρων που επέβαλε η 

πανδημία. Μαθητές και κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από τη συνεργάτιδα και 

συντονίστρια της MONUMENTA, Ειρήνη Γρατσία, σε είκοσι κτήρια και τοπόσημα της 

περιοχής. Παρόλο που τίποτε δεν αντικαθιστά έναν αληθινό περίπατο, οι δύο δίωρες 

ξεναγήσεις επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να «περπατήσουν» στους δρόμους της 

γειτονιάς μέσα από φωτογραφίες, και μάλιστα διαφορετικών περιόδων, που είναι πάντα 

πολύτιμες για την παρατήρηση και τη μελέτη στοιχείων του αστικού τοπίου.  

Από την εισαγωγή της Ειρήνης Γρατσία στους διαδικτυακούς περιπάτους: 

«Η γειτονιά της πλατείας Βικτωρίας […] ορίζεται από τις οδούς Αχαρνών, 

Δεριγνύ, Πατησίων και Ιουλιανού. Πήρε το όνομά της από την ομώνυμη 

πλατεία. Εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως τη δεκαετία του 1860. Η αρχιτεκτονική 

της δείχνει ότι η περιοχή αναπτύχθηκε κυρίως την περίοδο του Μεσοπολέμου 

και μεταπολεμικά. Λιγοστά είναι τα κτήρια του νεοκλασικού ρυθμού, ενώ 

σώζεται ένας σημαντικός αριθμός διώροφων και τριώροφων εκλεκτικιστικής 

και μοντέρνας τεχνοτροπίας κτηρίων των δεκαετιών 1920 και 1930 που 

γλίτωσαν από τη λαίλαπα της αντιπαροχής.  

Στην αρχιτεκτονική της γειτονιάς αυτής, όπως και σε όλες τις γειτονιές της 

Αθήνας, μπορούμε να ανιχνεύσουμε στοιχεία γερμανικής επιρροής. Πρώτα και 

κύρια στη νεοκλασική αρχιτεκτονική, που κατά την εφαρμογή της επιβλήθηκαν 

γερμανικά πρότυπα του κλασικισμού. Αξίζει εδώ να θυμηθούμε τους δύο 

αρχιτέκτονες, τον Σταμάτη Κλεάνθη και τον Εδουάρδο Σάουμπερτ, οι οποίοι 

συνέταξαν το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της Αθήνας και είναι αυτοί που 

έφεραν στην Ελλάδα το πνεύμα του ελληνικού νεοκλασικισμού της 

βερολινέζικης σχολής. Αλλά και στις επόμενες περιόδους, η ελληνική 
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αρχιτεκτονική θα επηρεαστεί από  τον εκλεκτικισμό, το αρ νουβό, το αρ ντεκό 

και τον μοντερνισμό με επιρροές και από τη Γερμανία, αφού στις Σχολές της 

χώρας αυτής σπούδασαν πολλοί Έλληνες αρχιτέκτονες. Περπατώντας τη 

γειτονιά της Βικτώριας συναντάμε την ιστορία του τόπου. Μιλούν γι’ αυτήν οι 

δρόμοι, οι πλατείες, τα κτήρια.» 

Η επιλογή των τοποσήμων και των κτηρίων έγινε με βάση τα εξής κριτήρια: α) γερμανικές 

επιρροές στην αρχιτεκτονική, β) αντιπροσωπευτικά δείγματα διαφόρων αρχιτεκτονικών 

ρυθμών και γ) ιστορικά γεγονότα συνδεόμενα με τη γερμανική παρουσία στη χώρα. 

 

Πρώτος Περίπατος 

Χέυδεν 35 & Αχαρνών 80 |  
Σχολικά κτήρια 

Στη συμβολή των οδών 

Χέυδεν 35 και Αχαρνών 80 

συναντάμε δύο κτήρια, στα 

οποία στεγάζεται το 2ο Γενικό 

Λύκειο Αθηνών - Θεόδωρος 

Αγγελόπουλος. Πρόκειται για 

τις νεοκλασικές οικίες των 

οικογενειών Αργυροπούλου 

και Ράλλη που κτίστηκαν τον 

19ο αιώνα. Το 1930 

εγκαταστάθηκε σε αυτές το 2ο 

Γυμνάσιο Αρρένων. Η 

αποκατάσταση των κτηρίων 

(συνεργασία του Δήμου 

Αθηναίων με τον ΟΣΚ) και η 

λειτουργία του 2ου ΓΕΛ 

έδωσαν νέα ζωή στη γειτονιά 

της πλατείας Βικτωρίας. 
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Χέυδεν 30 | Πολυκατοικία 

Το 1938 ολοκληρώνεται μία από τις πιο 

ωραίες πολυκατοικίες του Μεσοπολέμου. 

Η οικογένεια Οικονομίδη ανέθεσε στον 

αρχιτέκτονα Δημήτρη Πικιώνη, που 

σπούδασε σχέδιο στο Μόναχο και στο 

Παρίσι, τον σχεδιασμό ενός τετραώροφου 

κτηρίου. Ο Δημήτρης Πικιώνης σχεδίασε 

τις όψεις και ο αρχιτέκτων Νικόλαος 

Μητσάκης την κάτοψη. Ο 5ος όροφος 

είναι μεταγενέστερη προσθήκη, της 

δεκαετίας του 1950. Στο μοντέρνο αυτό 

κτήριο ο Πικιώνης ενσωμάτωσε στοιχεία 

της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σε 

αυτό έζησε η νομισματολόγος Μάντω 

Καραμεσίνη-Οικονομίδου. 

Αριστοτέλους 90 & πλατεία 
Βικτωρίας | Πολυκατοικία 

Τριώροφο κτήριο εκλεκτικιστικής 

τεχνοτροπίας της δεκαετίας του 

1920. Σχεδιάστηκε από τον 

αρχιτέκτονα Ιωάννη Βαρουξάκη. 

Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο 

μνημείο. 
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Πλατεία Βικτωρίας 

Η Πλατεία Βικτωρίας (3.960 τ.μ.) βρίσκεται μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και 

Αριστοτέλους. Ονομάστηκε «Βικτώρια» προς τιμήν της βασίλισσας του Ηνωμένου 

Βασιλείου, με αφορμή την παραχώρηση στην Ελλάδα των Επτανήσων το 1864, ως δώρο για 

την ανάδειξη στον ελληνικό θρόνο του πρίγκιπα της Δανίας Γουλιέλμου Γεωργίου, ανιψιού 

της Βασίλισσας. Ο τότε δήμαρχος Αθηναίων, Παναγής Κυριακός, ο οποίος ζούσε στην 

περιοχή, ενήργησε για να δοθεί αυτό το όνομα στην πλατεία. Αργότερα μετονομάστηκε 

προς τιμήν του πλατεία «Κυριακού». Ο θάνατος της βασίλισσας Βικτωρίας, το 1901, 

συνέβαλε στην επικράτηση της παλιάς ονομασίας, η οποία επισημοποιήθηκε το 1943. Στα 

χρόνια της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου γίνονταν παρελάσεις των μελών της Ε.Ο.Ν. Η 

πλατεία ήταν και παραμένει το κέντρο της γειτονιάς, πολυσύχναστη, σημείο αναφοράς και 

συνάντησης για τους κατοίκους.  

Γλυπτό σύμπλεγμα Θησεύς σώζων Ιπποδάμειαν  

Στο κέντρο της πλατείας Βικτωρίας 

βρίσκεται το χάλκινο γλυπτό 

σύμπλεγμα του Γερμανού γλύπτη 

Johannes Pfuhl (1846–1914) Θησεύς 

σώζων την Ιπποδάμειαν. Αρχικά είχε 

τοποθετηθεί στην πλατεία 
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Συντάγματος και, επί δημαρχίας Κ. Κοτζιά (1934-36), μεταφέρθηκε στην πλατεία Βικτωρίας. 

Απεικονίζει την πάλη του Θησέα με τον κένταυρο Ευρυτίωνα που έχει αρπάξει τη νύμφη 

Ιπποδάμεια. Στο κάτω μέρος του συμπλέγματος βρίσκεται άλλη μία γυναικεία μορφή. Το 

έργο φιλοτεχνήθηκε το 1906 στο Βερολίνο. 

Σταθμός Πλατείας Βικτωρίας 

Στην πλατεία Βικτωρίας βρίσκεται ο ομώνυμος σταθμός του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου των 

Αθηνών ο οποίος διέρχεται υπογείως. Το 1928 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής του, ενώ 

λειτούργησε με μεγάλη καθυστέρηση λόγω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1948. Έχει δύο 

εισόδους που οδηγούν στον σταθμό. Η εσωτερική διαμόρφωση του σταθμού έχει στοιχεία 

αρ ντεκό. 

Πριν και μετά την ανακαίνιση, το όνομα του σταθμού εμφανίζεται σε μεγάλες λευκές 

πινακίδες, οι οποίες κατασκευάστηκαν στην Γερμανία από την Emaillierwerk Gottfried 

Dichanz. Η δομή του σταθμού είναι παρόμοια με αυτούς του Βερολίνου, καθώς οι σκάλες 

οδηγούν απευθείας στον δρόμο. 



 

3. Τα ίχνη των ελληνογερμανικών σχέσεων στη Βικτώρια 

24 

 

Χέυδεν 12 | Πολυκατοικία 

Πολυκατοικία του μοντέρνου κινήματος 

με τα χαρακτηριστικά έρκερ και τις 

πέργκολες στο δώμα. Κτίστηκε το 1935 σε 

σχέδια του πολιτικού μηχανικού 

Νικολάου Κοτζαμάνη. Στα τέλη της 

δεκαετίας του 1940 προστέθηκε 5ος 

όροφος. Ο συγγραφέας Μένης 

Κουμανταρέας έζησε σε αυτήν  από το 

1936 έως το 1980. 

Ελπίδος 13 | Victoria Square Project 

Σε κτήριο της οδού Ελπίδος 13 στεγάζεται το Victoria Square Project, ένα κοινωνικό γλυπτό, 

που δημιουργήθηκε το 2017, στο πλαίσιο της documenta 14, από τους εικαστικούς Rick 

Lowe και Μαρία Παπαδημητρίου. 
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Δεύτερος Περίπατος 

"Το Παυσίλυπον" 

Στην οδό Πατησίων, στη θέση όπου βρίσκεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, υπήρχε το 

κέντρο αναψυχής «Το Παυσίλυπον», το οποίο είχε ανοίξει ένα ζευγάρι Γερμανών.  Σε αυτό 

σύχναζαν Βαυαροί στρατιώτες. 

Πατησίων και Ηπείρου | 
Μέγαρο Λιβιεράτου 

Στη συμβολή των οδών 

Πατησίων και Ηπείρου, 

βρίσκεται το μέγαρο του 

επιχειρηματία Γεράσιμου 

Λιβιεράτου. Το κτήριο 

κτίστηκε το διάστημα 1908-

1909 σε σχέδια του 

αρχιτέκτονα Αλέξανδρου 

Νικολούδη. Ο αρχιτέκτονας 

σχεδίασε το κτήριο 

εφαρμόζοντας μορφολογικά στοιχεία της γαλλικής Beaux-Arts. Δίπλα στο κτήριο βρίσκεται 

το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αθήνας. 
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Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά | 
Πολυκατοικία 

Στη συμβολή των οδών Σκαραμαγκά 

και Πατησίων 61 βρίσκεται η 

πολυκατοικία Παπαλεονάρδου, 

κηρυγμένο διατηρητέο μνημείο. Το 

1925, ο Σ. Παπαλεονάρδου ανέθεσε 

στην κατασκευαστική εταιρία 

«Μπετόν Αρμέ» την ανοικοδόμηση 

της πολυκατοικίας σε σχέδια του 

αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη. Η 

αρχιτέκτων Ελένη Φεσσά-

Εμμανουήλ γράφει ότι ο Κ. Κιτσίκης 

σχεδίασε ορισμένες από τις πρώτες 

μεσοπολεμικές πολυκατοικίες της 

πρωτεύουσας σε εκλεκτικιστικό ή 

νεωτερικό ύφος (αρ  ντεκό), οι οποίες αποτελούν μια ορθολογική προσαρμογή της 

γερμανικής, κυρίως, τυπολογίας στα αθηναϊκά δεδομένα. Σε ένα από τα διαμερίσματά της 

έζησε η Μαρία Κάλλας, το διάστημα 1937-1945. 

Πατησίων 65 και Ιουλιανού 26 | 
Πολυώροφο κτήριο 

Το μέγαρο του Γ. Ησαΐα, κτίστηκε το 

1923, σε σχέδια του πολιτικού 

μηχανικού Παναγιώτη Ζίζηλα (1861-

1931). Αποτελεί χαρακτηριστικό 

δείγμα του εκλεκτικισμού. 
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Ιουλιανού 26 | Πολυκατοικία 

Το πολυώροφο κτήριο επί της οδού 

Ιουλιανού 26, κτίστηκε το 1926 και έχει 

σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα 

Βασίλειο Τσαγρή (1882-1941), ο οποίος 

είχε επηρεαστεί από τη βιεννέζικη σχολή 

του αρχιτέκτονα Otto Wagner. Σε αυτό το 

κτήριο ο αρχιτέκτονας προσαρμόζει το 

βαγκνερικό πνεύμα σε ένα σύστημα με 

περισσότερο μελετημένες αναλογίες.  

Πεδίον Άρεως | Άλσος 

Το Πεδίον του Άρεως είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια άλση της Αθήνας. Στα πρώτα 

τοπογραφικά σχέδια της πόλης ο χώρος ονομαζόταν Πεδίον Άσκησης. Σε αυτόν 

συγκεντρώθηκαν για να πανηγυρίσουν την έξωση του Βαυαρού βασιλιά Όθωνα. To 1934, 

με νόμο, το Δημόσιο ανέλαβε τη διαμόρφωσή του σε κοινόχρηστο άλσος. Στην κεντρική 

είσοδο βρίσκεται το ορειχάλκινο άγαλμα του βασιλιά Κωνσταντίνου, ως έφιππου 
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στρατηλάτη, έργο του Ιταλού γλύπτη Φραντσέσκο Παρίζι. Ήταν και είναι τόπος αναψυχής 

για τους Αθηναίους. 

Πατησίων 75 και Γκυιλφόρδου | 
Πολυκατοικία 

Εκλεκτικιστικό τετραώροφο κτήριο 

που κατασκευάστηκε το 1924, σε 

σχέδια του αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη 

(1892-1969), που σπούδασε στο 

Πολυτεχνείο του Βερολίνου. 

3ης Σεπτεμβρίου 87 | 
Τριώροφο κτήριο 

Στη συμβολή 3ης Σεπτεμ-

βρίου 87 και πλατείας 

Βικτωρίας, βρίσκεται μια 

τριώροφη νεοκλασική οικία, 

η οποία κτίστηκε το 1890 και 

έχει κηρυχθεί διατηρητέο 

μνημείο. Στο εσωτερικό της 

σώζονται οροφογραφίες. 
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Οδός 3ης Σεπτεμβρίου 

Η οδός πήρε το όνομά της σε 

ανάμνηση της επανάστασης της 3ης 

Σεπτεμβρίου του 1843, που 

οργανώθηκε από Έλληνες 

στρατιωτικούς και πολιτικούς για 

την παραχώρηση Συντάγματος. 

Αποτέλεσμα της ήταν η 

παραχώρηση Συντάγματος από τον 

βασιλιά Όθωνα και η μετάβαση σε 

συνταγματική μοναρχία. Η οδός 

ξεκινάει από την πλατεία Ομονοίας, 

συνεχίζει βόρεια περνώντας από την 

πλατεία Βικτωρίας και καταλήγει 

στην οδό Αγίου Μελετίου. 

Πατησίων 76 | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Το κτήριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κτίστηκε μεταξύ των ετών 1926-1930 με 

δωρεά του ευεργέτη  Γρηγορίου Μαρασλή. Τα σχέδια του κτηρίου εκπόνησε ο αρχιτέκτονας 

Αναστάσιος Μεταξάς, ο οποίος είχε σπουδάσει στη Δρέσδη. 
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Οδός Ελπίδος 3 & 5 | Γραφεία Ειδικής Ασφάλειας & Ξενοδοχείο ΚΡΥΣΤΑΛ 

Σε κτήριο της οδού Ελπίδος 5 

στεγάζονταν το παράρτημα της Ειδικής 

Ασφάλειας (Τμήμα της Χωροφυλακής) 

με τα κρατητήρια και το 4ο Γραφείο της 

Αντικομμουνιστικής Κίνησης. Στα χρόνια 

της Κατοχής συνεργάστηκε με τους 

Γερμανούς κατακτητές. Στις δεκαετίες 

1930 και 1940 βασανίστηκαν και 

εκτελέστηκαν εδώ πολλοί αριστεροί και 

δημοκρατικοί πολίτες. Στον δρόμο 

αυτόν βρισκόταν και το ξενοδοχείο 

ΚΡΥΣΤΑΛ (Ελπίδος 3), άντρο της Ειδικής 

Ασφάλειας, όπου βασανίστηκαν και 

δολοφονήθηκαν εκατοντάδες πολίτες. 

Ανάμεσά σε αυτούς που βασανίστηκαν ανελέητα και δολοφονήθηκαν ήταν η Ηλέκτρα 

Αποστόλου, μέλος της Εθνικής Αντίστασης και στέλεχος του ΚΚΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

• www.docathens.org 

• Ζ. Αντωνοπούλου, Τα γλυπτά της Αθήνας: Υπαίθρια γλυπτική 1834 - 2004, 
εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2003 

• Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη - Μ. Μπίρης, Νεοκλασική αρχιτεκτονική στην 
Ελλάδα, εκδόσεις Μέλισσα, 2001 

• Κ. Μπίρης, Αι Αθήναι. Από τον 19ον εις τον 20ον αιώνα, εκδόσεις Μέλισσα, 
2005 

• Μ. Μπίρης, Αθηναϊκή αρχιτεκτονική 1875-1925, εκδόσεις Μέλισσα, 2003 

• Πολεοδομική μελέτη χρήσεων γης στις γειτονιές της πλατείας Βικτωρίας και 
Αριστοτέλους του 6ου Δημοτικού Διαμερίσματος, σε τμήμα της γειτονιάς του 
Μουσείου και σε τμήμα της γειτονιάς Ιουλιανού-Φιλαδελφείας του 1ου 
Δημοτικού Διαμερίσματος, Α φάση-Έκθεση 1992 

• Ελ. Σκιαδάς, Όταν το Πολυτεχνείο ήταν … εξοχικό κέντρο για τους Βαυαρούς, 
Τα Αθηναϊκά, 2/6/2020 

• Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ (επ.), Αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα, Αθήνα 2009, σ. 80 

file:///G:/-%20-%20-%20-%20-%20-%20-DESKTOP%202020%20WORKS/Aggeliki%20Tseliou/www.docathens.org
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Η σχέση με την τοπική κοινωνία 

Η πανδημία, που, μόλις έναν μήνα μετά την επίσημη έναρξη του προγράμματος 

#NextStationVictoria (10 Φεβρουαρίου 2020), επέβαλε αυστηρά μέτρα κοινωνικής 

αποστασιοποίησης και, λίγο αργότερα, γενικευμένη απαγόρευση κυκλοφορίας, επηρέασε 

ευθέως και τις δράσεις που προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό.  

Αρχικά, κρίθηκε αυτονόητη η μεταφορά της υλοποίησης των υπόλοιπων δράσεων μετά την 

άρση των περιοριστικών μέτρων και το άνοιγμα των σχολείων στο τέλος της άνοιξης του 

2020. Στη συνέχεια, η ομάδα έργου αποφάσισε τη διαδικτυακή προσαρμογή τους, με 

ταυτόχρονη ενίσχυση της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας.  

Η σύνδεση του προγράμματος με την κοινότητα (κατοίκους και γενικό κοινό), περιελάμβανε 

τις ακόλουθες δράσεις:  

• Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στους διαδικτυακούς περιπάτους στα 

γερμανικά ίχνη (τοπόσημα και κτήρια) στη γειτονιά της πλατείας Βικτωρίας, 

με ξεναγό την Ειρήνη Γρατσία, συντονίστρια της MONUMENTA (Μάιος 

2020) (βλ. ενότητα 3). 

• Πρόσκληση στους κατοίκους να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα δικές τους 

φωτογραφίες της περιοχής, πρόσφατες ή αρχείου (Ιούλιος και Σεπτέμβριος 

2020). 

• Παρουσίαση των έργων των κατοίκων στη φωτογραφική έκθεση που 

φιλοξενήθηκε στο Victoria Square Project (Οκτώβριος 2020). 

• Διεξαγωγή κλειστής συζήτησης μεταξύ των συντελεστών του 

προγράμματος και εκπροσώπων της Κοινωνίας των Πολιτών, και προβολή 

της στα δίκτυα επικοινωνίας του προγράμματος. 

• Ανάρτηση της παρούσας έκδοσης, στα ελληνικά και τα αγγλικά, στους 

ιστοτόπους του προγράμματος και των εταίρων του, με ελεύθερη 

πρόσβαση, για τη διάδοση της μεθοδολογίας του προγράμματος ως καλής 

πρακτικής στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.  

Παράλληλα, ο ιστότοπος του προγράμματος (www.nextstationvictoria.gr), αλλά και αυτοί των 

εταίρων του, όπως π.χ. της MONUMENTA (www.monumenta.org), χρησίμευσαν για τη 

διάδοση στο ευρύ κοινό του σκεπτικού, των εργαλείων και των υλικών του προγράμματος καθ’ 

όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του.  
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Η συζήτηση 

Στις 12 Οκτωβρίου 2020, στον εξωτερικό χώρο του Victoria Square Project, 

πραγματοποιήθηκε κλειστή συζήτηση με θέμα Ίχνη διαπολιτισμικότητας στο αστικό τοπίο: 

από το προσωπικό βλέμμα στη συλλογική αφήγηση, στο πλαίσιο του προγράμματος 

#NextStationVictoria. 

Οι προσκεκλημένοι, αρχιτέκτονες, ιστορικοί, καλλιτέχνες, συνομίλησαν με τους συντελεστές 

του προγράμματος για τα ίχνη των πολιτιστικών ανταλλαγών στο αστικό τοπίο και για τα 

ερεθίσματα που αυτά προσφέρουν σε κατοίκους και επισκέπτες περιοχών με έντονο το 

στοιχείο της πολυπολιτισμικότητας.  

Οι συνεργάτιδες του προγράμματος Ειρήνη Γρατσία, Μαρία Λεωνίδα και Αγγελική Τσέλιου 

συνομίλησαν με τους Μαρία Σαμπατακάκη, ιστορικό, ιδρύτρια του συνεργατικού σχήματος 

παραγωγής Δημόσιας Ιστορίας «hιστορισταί», Γιώργο Σαχίνη, σκηνοθέτη, διαχειριστή στην 

ομάδα «Όχι Παίζουμε/UrbanDig Project», Αγγελική Ηλία, διευθύντρια 2ου ΓΕΛ Αθήνας – 

Θεόδωρος Αγγελόπουλος και Χάρη Μπίσκο, αρχιτέκτονα, επικεφαλής του συνΑθηνά (Δήμος 

Αθηναίων), επιχειρώντας να δώσουν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη 

κοινοτικής συνείδησης/ταυτότητας στις σύγχρονες πόλεις: Πώς εγγράφονται η μνήμη και η 

κληρονομιά στο αστικό τοπίο; Πώς αποτυπώνεται η πολιτισμική ταυτότητα μιας περιοχής 

με δημιουργικά μέσα; Ποιες είναι οι βιώσιμες πρακτικές για την ένταξη παλαιών και νέων 

κατοίκων στη ζωή της σύγχρονης πόλης; Πώς επέδρασε το #NextStationVictoria στον τρόπο 

που βλέπουν τη γειτονιά τους οι κάτοικοι, έφηβοι και ενήλικες;  

Οι συμμετέχοντες από τα αριστερά προς τα δεξιά: Ε. Γρατσία, Χ. Μπίσκος, Μ. Σαμπατακάκη, Α. Τσέλιου,  
Γ. Σαχίνης, Α. Ηλία και Μ. Λεωνίδα. 
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Η συζήτηση προβλήθηκε από τα δίκτυα επικοινωνίας του προγράμματος και το κανάλι του 

Victoria Square Project στο YouTube.  

 

Η έκθεση 

Με τίτλο #ΕπόμενοςΣταθμόςΒικτώρια, η έκθεση 

που φιλοξενήθηκε από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι την 

1η Νοεμβρίου 2020 στον χώρο του Victoria Square 

Project (VSP) σήμανε και την ολοκλήρωση των 

δράσεων του προγράμματος #NextStationVictoria.  

Με αφορμή τα 25 επιλεγμένα έργα μαθητών και 

μαθητριών του 2ου ΓΕΛ και του Διαπολιτισμικού 

Γυμνασίου Αθήνας, καθώς και κατοίκων της 

περιοχής, οι περισσότεροι από 100 επισκέπτες της 

έκθεσης είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο 

σκεπτικό, τη διαδρομή και την καλλιτεχνική 

διάσταση του προγράμματος.   

Το Victoria Square Project οργάνωσε, επιμελήθηκε και φιλοξένησε την έκθεση. Στην επιλογή 

των έργων των μαθητών συνέβαλε η Μαρία Λεωνίδα. 

  

Η φωτογραφική έκθεση φιλοξενούσε επιλεγμένα έργα των συμμετεχόντων σχολείων και κατοίκων της περιοχής 
(credits: Victoria Square Project). 
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Το πρόγραμμα #ΝextStationVictoria σε αριθμούς  
 

2020 Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 

            

Δράσεις            

Εργαστήρια φωτογραφίας 

3 
συναντήσεις, 
70 μαθητικά 

έργα 

          

e-Περίπατοι    2       

Έκθεση         
17 ημέρες, 

100+ 
επισκέπτες 

  

Συζήτηση         1   

Video          1  

Έκδοση απολογισμού           1 

 

Συναντήσεις 

Ομάδας έργου 7    

Έναρξη 1           

Αξιολόγηση          1  

            

Επικοινωνία            

Αναρτήσεις στο Facebook 11 

Αναρτήσεις στο Instagram 5 

Δημοσιεύματα στον  
e-Τύπο 

14 

Νewsletters 6 

Συνεντεύξεις    1        

Προβολή streaming         1   

Teaser Videos         2   

            

Συμμετέχοντες            

Οργανισμοί 4 

Σχολεία 2 σχολεία, 30 μαθητές/ήτριες, 4 εκπαιδευτικοί 

Χρηματοδότες 2 
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Αξιολόγηση 

Στις 20 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε (διαδικτυακά) η συνάντηση αξιολόγησης του 

προγράμματος από την ομάδα έργου. Ως βάση για τη συζήτηση χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται στη σελ. 41. Η συζήτηση καταγράφηκε για το αρχείο 

του προγράμματος.  

Επιχειρώντας μια σύνθεση των επιμέρους απαντήσεων, τα συμπεράσματα της συζήτησης 

μπορούν να ομαδοποιηθούν ως εξής: 

 

Γενική διαπίστωση 

Κατά κοινή ομολογία, η ολοκλήρωση του προγράμματος #NextStationVictoria εν μέσω 

πανδημίας συνιστά από μόνη της επίτευγμα. Διαρκώς μεταλλασσόμενο για να 

προσαρμόζεται κάθε τόσο σε εντελώς απρόβλεπτα δεδομένα, με περιορισμένο χρόνο 

υλοποίησης και σχετικά χαμηλό προϋπολογισμό, το πρόγραμμα κατόρθωσε να εκπληρώσει 

σε μεγάλο ποσοστό τον σκοπό του, εξοικειώνοντας -τους έφηβους, κυρίως- συμμετέχοντες 

με τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία του. Ωστόσο πιθανόν να χρειαζόταν περισσότερος 

χρόνος (ή/και εστίαση σε μικρότερη γεωγραφική περιοχή) για να επιτευχθούν πλήρως οι 

ιδιαίτερα φιλόδοξοι και πολυεπίπεδοι επιμέρους στόχοι. 

Στο πλαίσιο της ομάδας έργου ήρθαν κοντά και διέδρασαν άνθρωποι και φορείς με 

διαφορετική προσέγγιση και τεχνογνωσία, δείγμα κι αυτό μιας εσωτερικής 

«διαπολιτισμικότητας».  

Το #NextStationVictoria θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχής πιλοτική εφαρμογή μιας καλής 

πρακτικής στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που μπορεί να χρησιμεύσει ως 

οδηγός για επόμενες δράσεις, αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κλίμακας.  

Η αξιολόγηση αφορούσε ειδικότερα τα παρακάτω σημεία:   

 

Περιεχόμενο και δράσεις  

Οι δράσεις θεωρήθηκαν συνεπείς έναντι των στόχων και ο αριθμός των εργαστηρίων και 

των συναντήσεων καλός, δεδομένων των συνθηκών (πανδημία). Η σύνδεση ανάμεσα στα 

γερμανικά ίχνη και την περιοχή χρειαζόταν περισσότερες διευκρινίσεις, και τα ίδια τα 

γερμανικά ίχνη δεν ήταν πάντα τόσο ευδιάκριτα.  

Κίνητρα συμμετοχής για τα σχολεία στάθηκαν η επαφή με επαγγελματίες και κατοίκους, η 

απόκτηση τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η γνωριμία με την ιστορία της περιοχής 

(τοπόσημα) ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν ασφαλή ταυτότητα κατοίκου του κέντρου της 
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Αθήνας, καθώς και η επιθυμία να γίνει το σχολείο ορατό από τη γειτονιά και να κερδίσει τη 

στήριξή της.  

Επαρκής κρίθηκε ο αριθμός των εργαστηρίων και των συναντήσεων, ουσιαστικά και πυκνά 

σε περιεχόμενο τα εργαστήρια και οι περίπατοι - αν και οι τελευταίοι δεν κατέστη δυνατό 

να αναπτύξουν όλη τους τη δυναμική, λόγω των περιοριστικών μέτρων. Επιτυχές το 

αλληλοδιδακτικό εργαστήριο, καθώς η συνεργασία των δύο σχολικών ομάδων και τα 

αποτελέσματά της (φωτογραφικά έργα) αξιολογήθηκαν θετικά. Βέβαια, τα παιδιά 

γνωρίζονταν από την περιοχή και μία μόνο συνάντηση κάλυψε σχεδόν πλήρως τις ανάγκες∙ 

σε αντίθετη περίπτωση, θα χρειάζονταν δύο συναντήσεις.   

Η διαδικτυακή συζήτηση κρίθηκε άρτια σε επίπεδο οργάνωσης. Επιδιώκοντας ουσιαστικά 

να υποκαταστήσει την ημερίδα που προέβλεπε ο προ-πανδημίας σχεδιασμός, ήταν 

πολυθεματική, με αποτέλεσμα τα επιμέρους θέματα να αναπτυχθούν κυρίως σε επίπεδο 

ιδεών στα 90΄ της διάρκειάς της. Τα σχόλια επιπλέον στάθηκαν στο ότι η συζήτηση 

αφορούσε ένα πιο εξειδικευμένο κοινό, ότι δεν εξάντλησε τις θεματικές του προγράμματος 

κι ότι ίσως της έλειψαν ένας έφηβος συμμετέχων ή/και ο μέσος κάτοικος της περιοχής.  

Η έκθεση είχε ενδιαφέρον: ο χώρος του VSP, η ποιότητα των έργων, η ιδέα των cartes 

postales και η αντίστιξη των μαθητικών έργων με τα έργα των κατοίκων συνέπραξαν 

δημιουργικά. Ο προβληματισμός στάθηκε κυρίως σε τεχνικά προβλήματα, όπως οι 

αντικειμενικές δυσκολίες στον χώρο και η τεκμηρίωση των έργων.  

 

Επικοινωνία 

Τα σχολεία ανταποκρίθηκαν θετικά και η τοπική κοινότητα απάντησε με άφθονο 

φωτογραφικό υλικό στο κάλεσμα του προγράμματος. Ωστόσο η εξωτερική επικοινωνία, 

λόγω της πανδημίας, δεν πέτυχε την επιθυμητή συμμετοχή των κατοίκων σε όλα τα επίπεδα 

(π.χ. συμμετοχή στους διαδικτυακούς περιπάτους, επισκέπτες στην έκθεση κ.ά.).  

Η επικοινωνία στο πλαίσιο της ομάδας έργου  ήταν συνεχής, ανοιχτή σε ιδέες και 

ολοκληρωμένη. αν και κατά καιρούς, για κάποιους, εξαντλητική. 

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογική προσέγγιση αξιολογήθηκε ως ένα από τα πιο δυνατά σημεία του 

προγράμματος και η ιδέα της σύμπραξης φορέων με διαφορετική τεχνογνωσία και οπτική, 

εύστοχη. Ωστόσο οι συνθήκες που επέβαλε η πανδημία περιόρισαν την 
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αποτελεσματικότητά τους, όπως συνέβη π.χ. με την πολύτιμη βιωματική διάσταση των 

περιπάτων που τελικά πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά.  

Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη ύπαρξης ειδικών συμβούλων τεκμηρίωσης, δηλαδή 

«συνομιλητών» του προγράμματος (εντός ή εκτός ομάδας) που θα συμμετείχαν εξαρχής για 

να καλύψουν ενδεχόμενα θεωρητικά κενά στο σκεπτικό ή για να αναδείξουν ένα πιο «εκ 

των έσω» βλέμμα στη συζήτηση.  

 

Διαχείριση κινδύνων/κρίσεων  

Το μεγαλύτερο εμπόδιο κατά την υλοποίηση ήταν αναμφίβολα οι περιορισμοί και η 

ρευστότητα των συνθηκών ως αποτέλεσμα  της πανδημίας.   

Οι συντονιστές και η ομάδα έργου κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να τηρηθούν οι 

χρόνοι και να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος∙ η προσπάθειά τους απέδωσε, 

δίνοντας ταυτόχρονα μια ευκαιρία για αναστοχασμό σχετικά με το σκεπτικό και την 

προσέγγιση, σχεδόν σε κάθε στάδιο της υλοποίησης. 

 

Επόμενα βήματα & προτάσεις 

• Από την πλευρά των σχολείων, θα ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθούν τόσο οι 

καινούργιες δεξιότητες που αποκτήθηκαν όσο και τα ίδια τα έργα.  

• Τα γερμανικά, λόγω του προγράμματος, μπήκαν πιο δυναμικά στο 

πρόγραμμα μαθημάτων του Λυκείου και μια συνέχεια στην κατεύθυνση 

της διερεύνησης γερμανικών επιρροών θα ήταν επιθυμητή.  

• Οι συνεργάτες συμφώνησαν ότι θα ήταν σημαντικό να τοποθετηθεί μια 

αναμνηστική πινακίδα στο σημείο της δολοφονίας της Ηλέκτρας 

Αποστόλου στην οδό Ελπίδος.  

• Το πρόγραμμα θα μπορούσε να επιδιώξει τη συνέχισή του μέσα από τη 

συνεργασία με περισσότερες πρεσβείες/μορφωτικά τμήματα (π.χ. γαλλικό, 

ιταλικό) και σχολεία, στην ίδια ή και σε άλλες περιοχές. Θα μπορούσε 

επίσης να συνδεθεί με άλλα προγράμματα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο.  

• Προτάθηκε έργα της έκθεσης να φιλοξενηθούν στα σχολεία ή στην 

πρεσβεία, καθώς και να δωρηθούν σε καταστήματα και φορείς της 
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περιοχής της Βικτώριας, για την καλύτερη διάχυση του προγράμματος και 

την ηθική ανταμοιβή των έφηβων δημιουργών.   

• Τα φωτογραφικά έργα και τα βασικά παραδοτέα του προγράμματος (όπως 

η παρούσα έκδοση και το βίντεο) θα προωθηθούν διαδικτυακά από τους 

βασικούς συντελεστές του.   
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Παράρτημα 

 

Επόμενος σταθμός: Βικτώρια | Nächste Station: Victoriaplatz 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Περιεχόμενο και δράσεις 

Σύμφωνα με το σκεπτικό του, «το πρόγραμμα #NextStationVictoria επιχείρησε να 

συμβάλει στη διατύπωση ενός νέου συλλογικού αφηγήματος στη Βικτώρια, που θα φέρει 

κοντά τις διαφορετικές κοινότητες, με όχημα την τοπική ιστορία και την πολιτιστική της 

κληρονομιά. Με αφορμή τα ίχνη των ελληνογερμανικών σχέσεων που διασώζονται στο 

αστικό τοπίο και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, αξιοποίησε τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση ως πηγή έμπνευσης και βασικό εργαλείο για την ενίσχυση του αισθήματος 

του ανήκειν αλλά και της ευθύνης των κατοίκων, ιδιαίτερα των νέων, απέναντι στη 

γειτονιά τους.»   

• Πόσο συναφείς με τον αρχικό στόχο θεωρείτε πως ήταν οι δράσεις που 

σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος; 

• Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας τα κίνητρα των τελικών αποδεκτών (σχολεία 

-μαθητές και εκπαιδευτικοί-, τοπική κοινότητα, μέλη ομάδας έργου) για τη 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα;  

• Ήταν επαρκής o αριθμός τον συναντήσεων-εργαστηρίων; Πώς λειτούργησε 

το αλληλοδιδακτικό εργαστήριο φωτογραφίας;  

• Πώς επηρέασε η πανδημία το κομμάτι του προγράμματος στο οποίο είχατε 

μεγαλύτερη εμπλοκή;  

• Πώς σας φάνηκε η συζήτηση «Ίχνη διαπολιτισμικότητας στην πλατεία 

Βικτωρίας» σε επίπεδο:  

i. θεματικής  

ii. οργάνωσης  

iii. συνομιλητών  
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• Πώς αξιολογείτε την έκθεση φωτογραφίας που έκλεισε και τον κύκλο 

δράσεων του προγράμματος;  

2. Μέθοδος 

Το πρόγραμμα υιοθέτησε μια διαθεματική προσέγγιση (μέσω της ιστορίας, της 

αρχιτεκτονικής και της φωτογραφίας), και συμπεριέλαβε στοιχεία βιωματικής 

εκπαίδευσης και εκπαίδευσης μέσω συνομηλίκων (peer-to-peer learning), καθώς και 

ψηφιακά μέσα για τη δημιουργική έκφραση.  

• Πόσο αποτελεσματική ήταν η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση; Κατάφερε 

να ενεργοποιήσει/ενισχύσει δεξιότητες στο εφηβικό κοινό-στόχο; 

• Πώς αξιολογείτε το βαθμό εμπλοκής των μαθητών;  

3. Επικοινωνία 

• Εξωτερική 

i. Πώς αξιολογείτε τον σχεδιασμό της επικοινωνίας του προγράμματος; 

ii. Ποια κατά τη γνώμη σας ήταν η ανταπόκριση των σχολικών ομάδων; 

iii. Πώς ανταποκρίθηκε η τοπική κοινωνία στην πρόσκληση για συμμετοχή α) 

στους e-περιπάτους και β) στην έκθεση φωτογραφίας 

iv. Πώς αξιολογείτε την ανταπόκριση του γενικού κοινού (website, έκθεση, 

social media); 

• Εσωτερική επικοινωνία και συμμετοχή 

i. Πώς κρίνετε την επικοινωνία στο πλαίσιο της ομάδας;  

ii. Πόσο διαφανείς ήταν οι διαδικασίες στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης και πόσο συμπεριληπτική η λήψη των αποφάσεων;  

4. Διαχείριση κινδύνων/κρίσεων 

• Ποια ήταν κατά τη γνώμη σας τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετώπισε το 

πρόγραμμα και πώς αξιολογείτε τη διαχείρισή τους από τους συντονιστές 

και την ομάδα έργου;  

• Πώς αξιολογείτε τη διαχείριση των αλλαγών στον προγραμματισμό που 

προκάλεσε η πανδημία;  
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5. Επόμενα βήματα 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στα τέλη του 2020, με την έκδοση του αναλυτικού 

απολογισμού του (harvesting), που περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του 

σκεπτικού, της μεθοδολογίας και των εργαλείων που αξιοποίησε, και των αποτελεσμάτων 

του (συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας αξιολόγησης).   

• Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα επόμενα βήματα που θα μπορούσαν να 

αξιοποιήσουν περαιτέρω την εφαρμογή αυτής της «καλής πρακτικής»;  

• Με ποιες συναφείς εγχώριες ή διεθνείς πρωτοβουλίες (δράσεις, δίκτυα, 

χρηματοδοτικά προγράμματα) πιστεύετε πως θα μπορούσε να 

διασυνδεθεί;  

 

Άλλα σχόλια 

Π.χ.: Tι θα αλλάζατε αν ξεκινούσαμε από την αρχή; Ποιες σκέψεις και προβληματισμούς σάς 

γέννησε το πρόγραμμα; Σκέφτεστε κάτι που δεν συμπεριέλαβε αυτή η αξιολόγηση;  
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