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Ανθρωποκεντρικό Anthropocentric 

Εισαγωγικό σημείωμα της έκδοσης με «γραφή στο λευκό» 

 

Γεράνι, Χανιά 10-5-2016 

Πριν από πολλά χρόνια όταν ακόμη φοιτούσα ως Μετεκπαιδευόμενη στο 

Διδασκαλείο της Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης είπα θέλω να συνεχίσω τις σπουδές μου γιατί θέλω τη 

γνώση. Νομίζω τότε δεν «γνώριζα» σε συνειδητό επίπεδο για ποια γνώση μιλούσα ή 

καλύτερα ποια γνώση έψαχνα. Μετά από πολλά χρόνια συνεχούς διερεύνησης της 

«γνώσης» αντιλήφθηκα ότι μιλούσα για τη γνώση του εαυτού, για τη γνώση του 

Ανθρώπου σε βάθος. Δεν μπορείς να πεις ότι είσαι Δάσκαλος αν δεν γνωρίζεις 

πως να γνωρίζεις.  

Όλα αυτά τα χρόνια σπουδών και προσωπικής εργασίας σε πολλές σχολές 

δημιουργήθηκαν εργαλεία, όπως η «γραφή στο λευκό» και άλλα ψυχομετρικά και 

παρεμβατικά εργαλεία και βιβλία τα οποία παράγουν, δημιουργούν, σκάβουν, 

φέρνουν στην επιφάνεια νέα γνώση, νέα στοιχεία. Ένιωσα ότι άρχισε να 

συσσωρεύεται ένας όγκος δεδομένων τα οποία χρειάζονται «κωδικοποίηση», 

εννοιολόγηση, ταξινόμηση έτσι ώστε να μπορέσουν να κατασταλάξουν φανερά 

εξωτερικά (διότι εσωτερικά μέσα στα κείμενα των βιβλίων αυτό έχει ήδη γίνει), να 

χρησιμοποιηθούν και από άλλους αλλά και να ξαναμετασχηματιστούν σε ανώτερα 

εξελικτικά επίπεδα. Έτσι αποφάσισα να δημιουργήσω αυτή τη διαδικτυακή περιοδική 

έκδοση βασικός στόχος της οποίας είναι η εννοιολόγηση, η ταξινόμηση, η 

κωδικοποίηση όλων αυτών των στοιχείων που έχουν παραχθεί όλα αυτά τα χρόνια 
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και τα περισσότερα έχουν ήδη γραφτεί και δημοσιευθεί μέσα στα βιβλία της σειράς 

“Εν Λευκώ En Lefko”. Επιπλέον, η έκδοση αυτή θα περιλαμβάνει κείμενα τα οποία 

θα προωθούν την «Ανθρωποκεντρική προσέγγιση» έτσι όπως αυτή εννοιολογείται 

μέσα στα κείμενα της σειράς Εν Λευκώ En Lefko.  

 

«Ανθρωποκεντρικό Anthropocentric» το περιοδικό που στόχος του είναι «ο 

Άνθρωπος στο κέντρο του»  (Μακράτζη, 2011, 2012, 2013, 2013α, 2014, 2016̇ 

Makratzi, 2014)1 

όπως έχει ήδη αναλυθεί στα βιβλία της σειράς Εν Λευκώ En Lefko και όχι με 

κέντρο ή με επίκεντρο τον άνθρωπο όπως ερμηνευόταν ή αναφερόταν μέχρι σήμερα 

οι έννοιες των ανθρωποκεντρικός, anthropocentric, human-centered κ.ά.. Αυτό 

συνιστά και ένα από τα καινούργια στοιχεία τα οποία συνεισφέρει όλη η 

προαναφερόμενη εργασία στην προσπάθεια γνωριμίας με τον Άνθρωπο. 

Ένα επιπλέον νέο στοιχείο όλης της προαναφερόμενης εργασίας1 είναι η «γραφή 

στο λευκό» θέμα το οποίο θα παρουσιαστεί στο περιοδικό.  

Νομίζω με γνωρίζετε πια αρκετά καλά. Ο όγκος των δεδομένων είναι πολύ 

μεγάλος (και μέχρι τώρα εργάζομαι μόνη μου σε όλους τους τομείς από τη 
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συγγραφή, στην έκδοση, αλλά και στη δημιουργία των σελίδων άλλωστε νιώθω ότι 

μέχρι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, φυσικά χωρίς 

χρήματα όλα αυτά τα χρόνια) και με σπρώχνει να προχωρώ που σημαίνει δεν μπορώ 

να περιμένω να φτάσει το περιοδικό στην τελειότητα μορφής για να ξεκινήσω. Για 

άλλη μια φορά στη ζωή μου ξεκινώ και αφήνομαι στη ροή του χρόνου στο λευκό να 

με οδηγήσει ένα χιλιοστό πιο βαθιά και πιο ψηλά στη γνωριμία και στην ενθύμηση 

της ουσίας του ανθρώπου στην ολότητά του. 

Για την έκδοση 

Δρ. Αναστασία Μακράτζη 


