
Editorial 

To case είναι ένα έντυπο για την καλλιτεχνική δημιουργία και την επικοινωνία. 

Έχει ως αφετηρία τη σχολική εμπειρία, και ειδικότερα τη διδακτική ύλη της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τα 
σχολικά βιβλία. Πρόθεση του είναι να προσεγγίσει δημιουργικά την πρωτογενή αυτή γνώση. 

Κάθε τεύχος αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μάθημα που διδάσκεται στο σχολείο. Το 
βιβλίο του κάθε μαθήματος, παραδίδεται σε 5 καλλιτέχνες και 1 ειδικό επιστήμονα. Αυτό 
που ζητείται από τους συμμετέχοντες είναι να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο έργο, με 
αφορμή το βιβλίο αυτό. 

Τα πρωτότυπα έργα έχουν τις διαστάσεις του εντύπου. Μετά το πέρας της εκδοτικής 
διαδικασίας, το σύνολο των έργων θα εκτεθούν ενώ το σύνολο των τευχών θα αποτελεί 
πλέον τον κατάλογο της έκθεσης. 

Για το case υπάρχουν πολλά ζητήματα να ερευνηθούν, πολλές διαστάσεις να 
αποκαλυφθούν, πολλά στερεότυπα να ακυρωθούν, πολλά οικοδομήματα να 
κατεδαφιστούν. 

Ιστορία 

Το δεύτερο τεύχος αναφέρεται στο μάθημα «Από τη Μυθολογία στην Ιστορία» της 3ης 
Δημοτικού. 

Η Μυθολογία αφορά στο σύνολο των μυθικών παραδόσεων μιας κοινότητας, που 
αποτελούσαν την ενωτική συνθήκη, η οποία εγγυάτο την εξήγηση των φυσικών 
φαινομένων, του θρησκευτικού συναισθήματος, των πρώτων «φιλοσοφικών» 
ερωτημάτων, την κατανόηση της ίδιας της ύπαρξης. 

Το τέλος της Μυθολογίας συνδέεται με την εμφάνιση μιας συνείδησης η οποία δε 
φέρεται, ούτε μεταδίδεται από στόμα σε στόμα, αλλά καταγράφεται, σταθεροποιείται, 
αποθηκεύεται. Με τη γραφή εμφανίζεται και η καταγραφή, και με την καταγραφή, η 
απρόσωπη μνήμη που αποκαλούμε Ιστορία. 

Αν η Ιστορία είναι η καταγραφή των γεγονότων, η ανάλυση και η ερμηνεία τους τότε 
αυτή η καταγραφή, η ανάλυση και η ερμηνεία δεν είναι ανεξάρτητη των συνθηκών μέσα 
στις οποίες διεξάγεται. Συνεπώς, η Ιστορία ίσως μας λέει περισσότερα για τη στιγμή στην 
οποία γράφεται παρά για τη στιγμή στην οποία αναφέρεται. 

Αν «τα γραπτά είναι οι σκέψεις του Κράτους και τα αρχεία η μνήμη του» τότε και ο 
συλλογισμός πάνω στην ιστορία είναι, αδιαχώριστα, συλλογισμός πάνω στην εξουσία. 

Ή για να το πούμε διαφορετικά, δανειζόμενοι τα λόγια του Νίκου Καρούζου, "η ιστορία 
φυσικά, δε μας περιμένει στη στάση του τρόλεϊ". 

Υ.Γ. Το τρίτο τεύχος θα αναφέρεται στο μάθημα των Μαθηματικών 6ης Δημοτικού.  
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