
 

O COURRIER της UNESCO 

'Ένα βοήθημα για τη διδασκαλία της γεωγραφίας 

Με τον (ςχεδόν) δίγλωςςο αυτό τίτλο κυκλοφορεί και ςτα ελλθνικά, κακϊσ και 
ςε πολλζσ άλλεσ γλϊςςεσ, ο "Σαχυδρόμοσ" ι το "Σαχυδρομείο" τθσ UNESCO, τθσ 
Εκπαιδευτικισ, Επιςτθμονικισ και Πολιτιςτικισ Οργάνωςθσ των Ηνωμζνων Εκνϊν.   

Σα αφιερϊματά του περιζχουν ζνα ενδιαφζρον υλικό με ςαφι ανκρωπολογικό, 
κοινωνιολογικό και γεωγραφικό χαρακτιρα. Αναγνωρίηει τθ διαφορά, καταγράφει 
τισ πολιτιςτικζσ ιδιαιτερότθτεσ ανεξάρτθτα από πολιτικι-κρατικι ζνταξθ και 
προβάλλει διακριτικά το ζργο και τον προβλθματιςμό τθσ UNESCO.  

Η εικονογράφθςθ −παλαιότερα αςπρόμαυρθ, πρωτότυπθ με φωτογραφίεσ 
μεγάλου μεγζκουσ και τϊρα ζγχρωμθ− αποτελεί ζνα ανεξάντλθτο άλμπουμ για 
κεματολόγιο ςχετικό με τον Σρίτο Κόςμο, τθν Ανατολι και τον Νότο. Αυτό δεν 
ςθμαίνει ότι δεν καλφπτονται "δυτικότερα" κζματα, όπωσ πόλεισ, ζρευνα, 
τεχνολογία, περιβάλλον, ςφγχρονθ τζχνθ κ.ά. ςυνοδευόμενα κατά περίπτωςθ από 

ακριβείσ χάρτεσ, πρωτότυπθ ςχεδιογράφθςθ και χριςιμουσ πίνακεσ δεδομζνων.  
Παρουςιαςμζνα με τθ ςυμμετοχι ειδικϊν από όλο τον κόςμο και με ανεξίδοξο 

(tolerant) κεματολόγιο που καλφπτει όλο τον κόςμο, τα άρκρα του και τα κζματά 
του αποτελοφν ςθμαντικζσ κατακζςεισ ενθμζρωςθσ, εκλαΐκευςθσ και γνϊμθσ. 

Κατά κάποιο τρόπο, ο "Courrier" είναι και ζνα ςφγγραμμα πολιτιςτικισ 
γεωγραφίασ που εκδίδεται κατά τεφχθ.  

Παρακζτουμε τουσ τίτλουσ μερικϊν τευχϊν - αφιερωμάτων των τελευταίων 
ετϊν για να επιτρζψουμε ςτον ενδιαφερόμενο υποψιφιο μελλοντικό αναγνϊςτθ 

του "Courrier" να αντιλθφκεί τθ κεματολογικι προςζγγιςθ που γίνεται από το 



περιοδικό. ε παρζνκεςθ βάηουμε και τον τίτλο ενόσ από τα επιμζρουσ άρκρα του 

τεφχουσ:  

 ΜΝΗΜΕ ΔΡΟΜΩΝ (Οδόσ Γκόρκι, τα Ηλφςια Πεδία τθσ Μόςχασ, του 
Άνατολ Κοπ),  

 ΧΑΡΣΕ ΚΑΙ ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΟΙ (Η νζα ιςτορία τθσ χαρτογραφίασ, του Ση. Μπ. 
Χάρλεχ)  

 Η ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ (Η πολεοδομικι ζκρθξθ, του Μεντί Αμανί)  
 ΑΝΔΑΛΟΤΙΑ (Η αναηιτθςθ τθσ γνϊςθσ, του Χουάν Βζρνετ)  

 ΜΕΙΟΝΟΣΗΣΕ (Σα δυο πρόςωπα τθσ ταυτότθτασ, του Μάουρο Περεςίνι)  
 ΕΡΗΜΟΙ (Ο παράδειςοσ του ηωγράφου, τθσ Μόνα Ζααλοφκ)  

 ΙΕΡΑ ΠΡΟΚΗΝΗΜΑΣΑ (Μυςτθριϊδεσ ταξίδι, του Φρανςουά-Μπερνάρ Τγκ)  
 ΚΟΜΟΙ ΜΕΑ Ε ΛΕΞΕΙ (Να ςϊςουμε τθ Βαβζλ, του Πζτερ Μιλχόιςλερ)  
 ΝΗΙΑ, ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΚΟΜΟ (Νθςιά τθσ φανταςίασ, του Ρομπζρ Μποντρί)  
 ΛΙΣΟΣΗΣΑ, ΣΡΟΠΟ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΖΩΗ: (Σο ποδιλατο ξανάρχεται, του 

Μπενουά Λαμπζρ), κ.ά.  

Είπαμε προθγουμζνωσ ότι ςτα δθμοςιευόμενα κζματα του Courrier 
κατατίκενται και ενδιαφζρουςεσ γνϊμεσ κοινωνικοφ περιεχομζνου. Πραγματικά, 
τόςο με τθν επιλογι των κεμάτων μζςα από τθν οποία δίνεται μια ξεχωριςτι κζςθ 
ςε ό,τι είναι μικρό, περικωριακό και απόμακρο, όςο και με τθν ανάπτυξι τουσ, 
μερικά κομμάτια χαρακτθρίηονται και από μια μαχθτικι τοποκζτθςθ.  

Ενδιαφζρουςα είναι, για παράδειγμα, θ παρουςίαςθ του ιδιοκτθςιακοφ 
κακεςτϊτοσ των καλλιεργθςίμων γαιϊν ςτθ Βραηιλία που γίνεται ςτο τεφχοσ 

επτεμβρίου - Οκτωβρίου 1998. Σο άρκρο, γραμμζνο από τθν Άνα Μαρία Γκαλάνο 
του Ομοςπονδιακοφ Πανεπιςτθμίου του Ρίο ντε Σηανζϊρο, τιτλοφορείται 
"Βραηιλία: δίψα για γθ". Εκκζτει με ςαφινεια και ςυντομία τα ηθτιματα τθσ 
βαριάσ ανιςότθτασ ςτθν κατανομι των αγροτικϊν γαιϊν ςτθ Βραηιλία και 
ταυτόχρονα προβάλλει τον θρωικό αγϊνα 
του «MST», του Κινιματοσ Ακτθμόνων 
Αγροτϊν.  

Θα ιταν παράλειψθ να μθν αναφερκεί 
πωσ το άρκρο ςυνοδεφεται από μερικζσ 
φωτογραφίεσ του διάςθμου βραηιλιάνου 
φωτογράφου εμπαστιάο αλγκάντο, που 
υποςτθρίηει ενεργά το MST και του οποίου 
το ςυνολικό ζργο -με μερικά από τα πιο 
ςυγκλονιςτικά φωτορεπορτάη τθσ εποχισ 
μασ − είναι αφιερωμζνο ςτουσ 

"καταφρονεμζνουσ αυτισ τθσ γθσ".  
Θα κλείςουμε τθν παρουςίαςθ του 

Courrier με μιαν επιςιμανςθ 
γεωγραφικοφ-παιδαγωγικοφ χαρακτιρα. 
Περιπτϊςεισ ςαν και αυτι του 
δθμοςιεφματοσ για τθ Βραηιλία, ςτο οποίο ντόπιοι ερευνθτζσ και καλλιτζχνεσ, 
μζςα από ζνα αναγνωριςμζνο διεκνζσ βιμα, καταγγζλλουν τα κοινωνικά ηθτιματα 

τθσ πατρίδοσ τουσ, μασ επιτρζπουν να ςυμπεριλάβουμε ςτθν ελλθνικι ςχολικι 



γεωγραφία τθ ςχετικι κεματικι και προβλθματικι, ϊςτε να μθν φαίνεται ότι τα 

ελλθνικά ςχολικά προγράμματα παίρνουν --δια τθσ παραςιωπιςεωσ των 
προβλθμάτων-- κζςθ υπζρ τθσ κραυγαλζασ κοινωνικισ ανιςότθτασ (ςτθ Βραηιλία 

και ςε πολλζσ άλλεσ χϊρεσ).  
ΗΜΕΙΩΕΙ  

Courrier της UNESCO, Ελλθνικι ζκδοςθ, διάφορα τεφχθ  

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ GEANDER - INTERNET  

 Για τθ ιςτοςελίδα τθσ UNESCO  
 Μερικζσ φωτογραφίεσ του Sebastiao Salgado  

 

http://www.unesco.org/
http://www.pt.org.br/salgado.htm

