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ηεο, ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζε θαη πάλσ απφ φια γηα ηελ εζηθή ηεο ζπκπαξάζηαζε ζε 
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Ρέζπκλν, 2017 



5 

 

Δηζαγωγή 

ε δηεζλέο επίπεδν νη δεθαεηίεο 1960-1970, απνηεινχλ ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο 

ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ, θαζψο απηήλ ηελ πεξίνδν άξρηζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

κειέηεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ, εληαγκέλεο ζην 

γεληθφηεξν πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο λα απνθαιπθζεί θαη λα αλαδεηρζεί ην παξειζφλ 

ησλ γπλαηθψλ. Έηζη, νη γπλαίθεο άξρηζαλ λα βγαίλνπλ απφ ηελ αθάλεηα θαη λα 

αλαδεηθλχνληαη ζε ππνθείκελα ηεο ηζηνξίαο.
1
 

Οη γπλαίθεο κέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ «αφξαηεο» ζηελ ηζηνξία παξφιν 

πνπ ππήξρε κεγάινο φγθνο πεγψλ πνπ απνδείθλπε ην αληίζεην γηα ηελ επνρή ηνπο. 

Καη απηφ ζπλέβαηλε γηαηί φπνηεο πιεξνθνξίεο ππήξραλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

παξνπζία ησλ γπλαηθψλ δελ ελδηέθεξαλ ηελ ηζηνξηθή γλψζε.
2
  

ε αληίζεζε, ινηπφλ, κε ηηο κέρξη ηφηε πξνζεγγίζεηο, νη νπνίεο δελ 

πεξηειάκβαλαλ ηελ γπλαηθεία εκπεηξία, απηήλ ηελ πεξίνδν άξρηζαλ λα αμηνπνηνχληαη 

ηζηνξηθέο πεγέο νη νπνίεο παιαηφηεξα αγλννχληαλ θαη κέζα απφ ηηο νπνίεο νη 

γπλαίθεο εκθαλίδνληαη πιένλ σο ππνθείκελα θαη/ή ζπιινγηθά ππνθείκελα. Έηζη, 

άξρηζαλ λα απνθηνχλ ηζηνξηθή ππφζηαζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξσηχηεξα 

παξνπζηάδνληαλ σο βηνινγηθά θαζνξηζκέλεο, άξρηζε λα κειεηάηαη ε ηδησηηθή θαη 

δεκφζηα δξάζε ησλ γπλαηθψλ, δφζεθε έκθαζε ζηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε θαη 

εξγαζία. Οη γπλαίθεο, ινηπφλ, έγηλαλ νξαηέο ζηελ ηζηνξηνγξαθία θαη ε εκπεηξία ηνπο 

απνηέιεζε ην επίθεληξν ηεο ηζηνξηθήο αλάιπζεο. Παξφια απηά, ηελ πεξίνδν απηή, ε 

ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ σο επηζηεκνληθφο θιάδνο παξέκεηλε πεξηζσξηνπνηεκέλνο κε 

κεησκέλν επηζηεκνληθφ θχξνο.
3
 

Χζηφζν, νη ζπδεηήζεηο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα ήηαλ έληνλεο, νδεγψληαο ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ ζε δηαθξηηφ 

ηζηνξηνγξαθηθφ θιάδν.
4
 

Σε δεθαεηία ηνπ 1970, ινηπφλ, άξρηζε λα γξάθεηαη κηα «ηζηνξία γέλνπο 

ζειπθνχ». Μάιηζηα, απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη πσο ε ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ 

βξηζθφηαλ ζε άκεζε ζρέζε κε ηα θεκηληζηηθά θηλήκαηα ηνπ 1970 θαη κε ηα 

εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαλ ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο γπλαίθαο, ηε ζέζε ηεο θαη ηε 

ζρέζε ησλ δχν θχισλ. Με ην λα πξνζδίδεηαη, φκσο, ηζηνξηθή δηάζηαζε ζηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε ηεο κειέηεο ηεο θνηλσληθήο πιεπξάο ησλ ζρέζεσλ 

ησλ δχν θχισλ.
5
 

Σν 1980, κε ηελ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο ζεσξίαο θαη ηζηνξηνγξαθίαο, 

επαλαπξνζδηνξίζηεθε ην πεξηερφκελν αλαιπηηθψλ θαηεγνξηψλ ηεο ηζηνξίαο ησλ 

γπλαηθψλ, φπσο «γπλαίθεο», «θχιν», «εκπεηξία», «αληίζηαζε», «δξάζε», 

                                                           
1
 ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν: Ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη ζχγρξνλνο 

πξνβιεκαηηζκφο ζηε γεληθή, επαγγεικαηηθή θαη ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε (Θεζζαινλίθε: Βάληαο, 2006), 

104. 
2
 Έθε Αβδειά θαη Αγγέιηθα Φαξξά, επηκ. «Ξαλαγξάθνληαο ην παξειζφλ. χγρξνλεο δηαδξνκέο ηεο 

ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ», ζην ησπεξέο ηζηνξίεο: γπλαίθεο θαη θχιν ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε (Αζήλα: 

Αιεμάλδξεηα, 1997), 23–24. 
3
 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 104–5. 

4
 Αβδειά θαη Φαξξά, «Ξαλαγξάθνληαο ην παξειζφλ», 21. 

5
 ην ίδην, 20–23. 
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«ηαπηφηεηα», κεηαηνπίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ ηζηνξία ησλ 

γπλαηθψλ ζηε δεκηνπξγία ηεο «ηζηνξίαο ηνπ θχινπ».
6
  

Άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο θχιν (gender) πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ θχινπ, ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία.
7
 

Άξρηζε λα δίλεηαη ζεκαζία θαη λα κειεηψληαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, αιιά θαη ην πεξηερφκελν πνπ ιακβάλεη ε έκθπιε δηαθνξά ζε 

θάζε πεξίνδν. Σν θχιν άξρηζε λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλζξψπηλε εκπεηξία σο 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλν. Εεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή 

ήηαλ ην πψο επηδξά ην ηζηνξηθφ πιαίζην ζηα θχια αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θχισλ, πψο λνεκαηνδνηείηαη ην θχιν θάζε θνξά, αιιά θαη πψο επεξεάδεη ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο.
8
 

ζνλ αθνξά ζηνλ ειιεληθφ ρψξν δελ δηαθξίλεηαη έλαο ζαθήο δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ ηεο ηζηνξίαο ησλ γπλαηθψλ θαη ηεο ηζηνξίαο ηνπ θχινπ.
9
 

Σν θχιν εηζήιζε ζηελ ηζηνξηνγξαθία κέζα απφ ηελ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ θαη 

γηα απηφ ε ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ θαη ε ηζηνξία ηνπ θχινπ ιακβάλνληαη ππφςε φρη σο 

δηαθξηηά ζηάδηα, αιιά σο ζπλέρεηα κέζα ζην πιαίζην ηεο δηεχξπλζεο ησλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο. Ζ έξεπλα γχξσ απφ ηελ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ 

ππήξμε ε αθνξκή ψζηε λα ηεζνχλ εξσηήκαηα γχξσ απφ ηελ θαηαζθεπή ηεο έκθπιεο 

δηαθνξάο, ηηο κνξθέο πνπ ιακβάλεη, ην πψο επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε δξάζε θαη ηε 

δηακφξθσζε ηαπηνηήησλ θαη ζρέζεσλ εμνπζίαο.
10

 

ηηο αξρέο ηνπ 1980, νη πξψηεο κειέηεο πνπ πινπνηήζεθαλ είραλ σο ζθνπφ λα 

αλαδείμνπλ ηηο γπλαίθεο σο ππνθείκελα ηεο ηζηνξίαο, γηα απηφ θαη επηθεληξψζεθαλ 

ζηελ αλαδήηεζε ζηνηρείσλ δξάζεο ηνπο.
11

 Απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη κειέηεο απηέο 

λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ αζηηθφ ρψξν, ηα κεζαία ζηξψκαηα, ηνπο ζεζκνχο θαη ηε 

δξάζε πξνζψπσλ ηεο πεξηφδνπ απφ ην 1833 έσο ηε δεθαεηία ηνπ ‘50. Σν ελδηαθέξνλ 

θηλήζεθε γχξσ απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έκθπιεο δηαθνξάο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, θάηη πνπ εμεηάζηεθε κέζα απφ ηε δσή, ην έξγν θαη ηε δξάζε 

ησλ κνξθσκέλσλ γπλαηθψλ θαη ηνλ ιφγν ηνπο ζηνλ γπλαηθείν θαη θεκηληζηηθφ ηχπν 

ηεο πεξηφδνπ.
12

 

Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε δχν πεξηφδνπο. ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, νπφηε 

θαη νη γπλαίθεο δηεθδηθνχλ θαιχηεξε ζέζε γηα ην θχιν ηνπο, θαη ζηελ πεξίνδν ηνπ 

                                                           
6
 ην ίδην, 51. 

7
 Διέλε Βαξίθα, Γηα κηα πνιηηηθή γξακκαηηθή ηνπ θχινπ, κηθξ. Πειαγία Μαξθέηνπ, Φηινζνθία 

(Αζήλα: Πιέζξν, 2009), 27. 
8
 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 105. 

9
 ην ίδην, 112. 

10
 Έθε Αβδειά, «Ζ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ θχινπ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία: 

Απνηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο», ζην Ηζηνξηνγξαθία ηεο λεφηεξεο θαη ζχγρξνλεο Διιάδαο 1833-2002: Γ’ 

Γηεζλέο πλέδξην Ηζηνξίαο: πξαθηηθά, επηκ. Παζράιεο Κηηξνκειίδεο θαη Σξηαληάθπιινο θιαβελίηεο 

(Αζήλα: Κέληξν Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ, 2004), 124–25. 
11

 ην ίδην, 125. 
12

 Έθε Αβδειά, «Ζ ηζηνξία ηνπ θχινπ ζηελ Διιάδα: Απφ ηε δηαηαξαρή ζηελ ελζσκάησζε», ζην Φχιν 

θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο ζηε ζχγρξνλε Διιάδα, επηκ. Βελεηία Καληζά, Βαζηιηθή Μνπηάθε, θαη 

Δπζχκηνο Παπαηαμηάξρεο (Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, 2010), 95. 
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Μεζνπνιέκνπ, νπφηε θαη ε εκθάληζε θαη δξάζε ησλ γπλαηθψλ είλαη δπλακηθή ζην 

πιαίζην ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. Δπνκέλσο, ε έξεπλα αθνξνχζε ζηε δσή, ηε 

δξάζε θαη ηνλ ιφγν κνξθσκέλσλ ή θαη επαγγεικαηηψλ γπλαηθψλ νη νπνίεο αλήθαλ 

ζην κεζαίν θνηλσληθφ ζηξψκα.
13

 

Έηζη, νη γπλαίθεο άξρηζαλ λα απνηεινχλ κέξνο ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο θαη 

άξρηζε λα δίλεηαη ζεκαζία ζηνλ ξφιν πνπ παίδεη ην θχιν φζνλ αθνξά ηελ ηζηνξηθή 

αλάιπζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
14

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη γπλαίθεο έπαςαλ πιένλ 

λα είλαη αφξαηεο. Νέεο πεγέο άξρηζαλ λα κειεηψληαη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο, φπσο 

εκεξνιφγηα, θείκελα ινγνηερληθά, αιιεινγξαθίεο, θσηνγξαθίεο, πιηθφ ππνηηκεκέλν, 

θαζψο αλήθε ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν, ελψ ε εγεκνληθή αληίιεςε γηα ηελ ηζηνξία θαη 

γεληθφηεξα ηελ ηζηνξηθή έξεπλα εζηίαδε ζηνλ δεκφζην ρψξν.
15

 

Ο θεκηληζκφο ελζάξξπλε ζην λα εηζέιζεη ε νπηηθή ηνπ θχινπ θαη ζηελ ηζηνξία 

ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο.
16

 Ζ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο σο μερσξηζηφο 

επηζηεκνληθφο θιάδνο έρεη κηθξή δηαδξνκή, κε αθεηεξία ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970.
17

 ε απηήλ ηελ πεξίνδν αλάγνληαη θαη νη απαξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο 

ησλ γπλαηθψλ κε κειέηεο πνπ αθνξνχζαλ ζηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε, φπσο 

αξηζκεηηθή θαηαγξαθή ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ ζειέσλ θαη γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο φκσο κηα ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε.
18

  Χζηφζν, εληνπίδεηαη θελφ 

φζνλ αθνξά ζε κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, 

αθξηβψο γηα ηνλ ιφγν ηνπ φηη είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε ε πξνζέγγηζε κε βάζε ηελ 

νπηηθή ηνπ θχινπ. πγθεθξηκέλα, απνπζηάδνπλ κειέηεο πνπ λα εζηηάδνπλ ζηελ ίδηα 

ηελ εθπαηδεπηηθφ σο ηζηνξηθφ ππνθείκελν θαη ζην πψο δηακνξθψλεηαη θαη 

εμειίζζεηαη ε ηαπηφηεηά ηεο, ελψ ζε άιιεο κειέηεο ε αλαθνξά ζε γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνχο είλαη έκκεζε.
19

     

Σελ ακέζσο επφκελε δεθαεηία, ζπγθξνηείηαη πιένλ ε γπλαηθεία εθπαίδεπζε 

σο εξεπλεηηθφ πεδίν θαη παξαηεξείηαη κεγάινο αξηζκφο κειεηψλ πνπ αθνξνχζαλ 

ζηελ εμέιημε ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο, ζηε ιεηηνπξγία ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ, ζηε 

κειέηε εγρεηξηδίσλ θαη ζηε δξάζε κνξθσκέλσλ γπλαηθψλ, θπξίσο ηνπ ειιεληθνχ 

ρψξνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα έσο ηνλ Μεζνπφιεκν. Έηζη, ινηπφλ, παξαηεξείηαη νη γπλαίθεο 

λα απνηεινχλ αληηθείκελν έξεπλαο.
20

 Σελ πεξίνδν απηή αξρίδεη λα δηαγξάθεηαη κηα 

                                                           
13

 Αβδειά, «Ζ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ θχινπ», 126. 
14

 Αβδειά, «Ζ ηζηνξία ηνπ θχινπ ζηελ Διιάδα», 94. 
15

 Αβδειά θαη Φαξξά, «Ξαλαγξάθνληαο ην παξειζφλ», 24. 
16

 Jane Martin, ‗Reflections on writing a biographical account of a woman educator activist‘, History of 

Education: Journal of the History of Education Society 30, ηρ. 2 (2001): 163. 
17

 Καηεξίλα Γαιαθνχξα, «Ηζηνξηνγξαθία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο: Δγρεηξήκαηα ραξηνγξάθεζεο 

ηνπ πεδίνπ (1981-2012)», ζην Ηζηνξηνγξαθία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο: επαλεθηηκήζεηο θαη 

πξννπηηθέο, επηκ. Καηεξίλα Γαιαθνχξα, νθία Υαηδεζηεθαλίδνπ, θαη Αληψλεο Υνπξδάθεο (Ρέζπκλν: 

Δθδφζεηο Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 2015), 13–15. 
18

 Καηεξίλα Γαιαθνχξα, «Ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θχιν ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία», 

ζην Σν θχιν ζηελ ηζηνξία: Απνηηκήζεηο θαη παξαδείγκαηα, επηκ. Γιαχθε Γθφηζε, Αλδξνλίθε Γηαιέηε, 

θαη Διέλε Φνπξλαξάθε (Αζήλα: Αζίλε, 2015), 60–61. 
19

 Καηεξίλα Γαιαθνχξα, «'Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ' (1887-1917): Λφγνη πεξί δηδαζθαιηζζψλ», ζην 

Γπλαίθεο ζηελ Ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ: Ηζηνξίεο δσήο γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, επηκ. ηδεξνχια 

Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ (Θεζζαινλίθε: Βάληαο, 2010), 378–80. 
20

 Γαιαθνχξα, «Ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θχιν», 63–64. 
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ζηξνθή ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ππφ 

εμέηαζε γεγνλφησλ, θαζψο ζηαδηαθά ε θηινινγηθή θαη πεξηγξαθηθή πξνζέγγηζε 

έδσζε ηε ζέζε ηεο ζε κηα πην εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε. Έηζη, άξρηζαλ πιένλ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηα ππφ κειέηε δεηήκαηα ην ηδενινγηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ζπγθείκελν.
21

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1990 παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε επηζηεκνληθψλ 

άξζξσλ ζρεηηθψλ κε ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε κε ηελ επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ θαη ρψξνπ 

κειέηεο. Απηά αθνξνχλ ζηνλ νζσκαληθφ ρψξν θαη ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νχ

 

αηψλα, ελψ ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ εζηηάδεη πιένλ ζηηο 

γπλαίθεο σο ππνθείκελα θαη ζηηο εκπεηξίεο ηνπο κέζα ζε έλα ζχλζεην ηζηνξηθφ, 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην, φπσο είλαη ν εζληθηζκφο, νη λέεο εθπαηδεπηηθέο 

ζεσξίεο θαη ν δεκνηηθηζκφο, ελψ ζέκαηα πνπ κειεηψληαη αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ ζε 

βηνγξαθίεο γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηα δηάθνξα θηλήκαηα, ζε 

γπλαηθείνπο ζπιιφγνπο θαη ζηε δεκφζηα δξάζε ηνπο.
22

  

Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί απνηέιεζαλ κηα νκάδα, κηα ζπιινγηθφηεηα θαη 

είραλ θάπνηεο θνηλέο απφςεηο, ζηφρνπο θαη αηηήκαηα. Σν επάγγεικα ηεο δαζθάιαο, ην 

νπνίν ζεσξνχληαλ απνδεθηφ, θαζψο απνηεινχζε πξνέθηαζε ηεο θχζεο ηεο γπλαίθαο, 

απνηέιεζε γηα ηηο ίδηεο, εθηφο απφ κέζν επηβίσζεο, κέζν απηνλφκεζεο θαη «εηζφδνπ» 

ζηνλ απαγνξεπκέλν γηα απηέο δεκφζην ρψξν. Μέζα απφ ηε δηπιή ηνπο ηαπηφηεηα σο 

γπλαίθεο θαη σο παηδαγσγνί απφ πνιχ λσξίο άξρηζαλ ηε ζπγγξαθηθή θαη εθδνηηθή 

ηνπο δξαζηεξηφηεηα, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιιφγνπο, ηελ παξαρψξεζε δηαιέμεσλ, 

ελψ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα, νπφηε θαη απνθνηηνχλ νη πξψηεο θνηηήηξηεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη εκθαλίδεηαη, ζχκθσλα κε ηε Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, ην πξφηππν 

ηεο επηζηεκφληζζαο, ε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη εληνλφηεξε. 

πλδένληαη κε ην θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ, 

πνπ εκθαλίδνληαη ηελ ίδηα πεξίνδν,
23

 ελψ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, νπφηε θαη 

πξσηαγσληζηνχλ θπξίσο νη θαζεγήηξηεο, ηα δεηήκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

αθνξνχλ ζηε δηεθδίθεζε ίζσλ δηθαησκάησλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ εξγαζία, ζηε 

δηεθδίθεζε αζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο 

ειηθίαο ζην πιαίζην δξάζεο ησλ λέσλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ ηεο πεξηφδνπ.
24

 

Ζ παξνχζα κειέηε, ινηπφλ, εληαγκέλε ζην πιαίζην ηεο Ηζηνξίαο ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη ζηελ Ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ θχινπ εζηηάδεη ζηελ παηδαγσγφ 

Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε νπνία απνηειεί κία απφ ηηο πξψηεο γπλαίθεο 

απνθνίηνπο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Αλήθεη ινηπφλ 

                                                           
21

 Καηεξίλα Γαιαθνχξα, «Νέεο νπηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηε ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία 

ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο», ζην Εεηήκαηα ηζηνξίαο θαη ηζηνξηνγξαθίαο ηεο εθπαίδεπζεο: πξαθηηθά 

επηζηεκνληθήο δηεκεξίδαο, επηκ. Υξήζηνο Σδήθαο (Θεζζαινλίθε: Δπίθεληξν, 2006), 113. 
22

 Γαιαθνχξα, «Ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θχιν», 68–74; Katerina Dalakoura, ‗Between East and 

West: Sappho Leontias (1830-1900) and her Educational Theory‘, Paedagogica Historica 51, ηρ. 3 

(2015): 298–99. 
23

 Διέλε Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηψλ: ε γέλεζε κηαο θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα 1833-

1907 (Αζήλα: Παπαδήζεο, 2011), 232; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 352–54. 
24

 Καηεξίλα Γαιαθνχξα θαη ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη 

γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε (18νο-20φο αη.): Κνηλσληθνί, ηδενινγηθνί, εθπαηδεπηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη 

ε γπλαηθεία παξέκβαζε (Αζήλα: χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, 2015), 278. 
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ζηηο γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα κε αλάινγε δξάζε. Δπίζεο, 

επηιέρζεθε λα κειεηεζεί κηα γπλαίθα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, θαζψο φζεο κειέηεο 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη αθνξνχλ ζηηο γπλαίθεο ηνπ κεζνπνιέκνπ παξαηεξείηαη 

απηέο λα έρνπλ εηδσζεί θπξίσο κέζα απφ ηε θεκηληζηηθή ηνπο δξάζε, σο θεκηλίζηξηεο. 

Γηα ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ έρεη ππάξμεη ειάρηζηνο αξηζκφο κειεηψλ. 

πγθεθξηκέλα, έλα κφλν επηζηεκνληθφ άξζξν, φπνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ε 

δσή, ην έξγν θαη ε δξάζε ηεο, ελψ νη ππφινηπεο αλαθνξέο ζηελ ίδηα απνηεινχλ κέξνο 

επξχηεξσλ ζεκαηηθψλ ζην πιαίζην εθπφλεζεο κεηαπηπρηαθψλ δηπισκαηηθψλ 

εξγαζηψλ ή εθδφζεσλ.
25

 ε απηέο, κε αθνξκή ηε κειέηε ησλ θηλεκάησλ ηεο Νέαο 

Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ θαζψο θαη ηε κειέηε ηεο Αλσηέξαο 

Γπλαηθείαο ρνιήο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ˙ 

παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο παηδαγσγηθέο ηεο απφςεηο, βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο 

ηνπ θηλήκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο, φπσο είλαη ε βησκαηηθή κάζεζε θαη ην παηρλίδη, ε 

ζπκκεηνρή ηεο σο θαζεγήηξηαο ζηελ Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή, ε ζπκκεηνρή ηεο 

ζηα Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα ηνπ 1930 θαη ε ζπγγξαθηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. Οη 

αλαθνξέο, φκσο, ησλ παξαπάλσ γίλνληαη ρσξίο πεξαηηέξσ εξκελεπηηθέο πξνεθηάζεηο, 

ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην επξχηεξν θνηλσληθνπνιηηηθφ ζπγθείκελν, ελψ 

πεξηνξίδνληαη ζηελ ελ κέξεη παξνπζίαζε ηεο παηδαγσγηθήο ηεο κφλν δξάζεο. 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα κειέηε ε νπνία 

λα εμεηάδεη ζπζηεκαηηθά φρη κφλνλ ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, αιιά θαη ηε δξάζε ηεο κέζα απφ ηνπο 

θεκηληζηηθνχο ζπιιφγνπο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ 

αηψλα θαη ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Απηφ ην 

θελφ επηδηψθεη λα θαιχςεη ε παξνχζα κειέηε. πγθεθξηκέλα, επηδηψθεηαη λα δνζεί 

κία νιηζηηθή εηθφλα, έλα παξάδεηγκα κηαο γπλαίθαο πνπ ζπγθεληξψλεη αξθεηά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά δξάζεο ησλ γπλαηθψλ ηεο πεξηφδνπ. ηφρνο, δειαδή, ηεο εξγαζίαο 

είλαη ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ ηχπνπ ηεο επηζηεκφληζζαο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 

αηψλα, εζηηάδνληαο ζηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ. Έηζη, εζηηάδνληαο ζηελ 

αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ παηδαγσγηθψλ ηεο ζέζεσλ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ απηέο 

δηακνξθψζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Γεκνηηθηζκνχ, ζηε ζεηεία ηεο σο δηεπζχληξηα ηνπ Αλψηεξνπ Σκήκαηνο ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο, φπνπ επηδίσμε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ Montessori, ζηελ αλάιπζε ησλ αλαγλσζηηθψλ βηβιίσλ πνπ ζπλέηαμε, ζηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζε κνξθσηηθέο δξάζεηο κέζα απφ γπλαηθείεο νξγαλψζεηο, θαη ηέινο 

                                                           
25

 Διέλε Γεσξγηάδνπ, «Ζ Νέα Αγσγή: Ζ αληηκεηψπηζε ηεο Παηδηθήο ειηθίαο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπ Νένπ ρνιείνπ θαη ν Παξάγνληαο Φχιν» (Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, Α.Π.Θ., 2013); 

Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.); Μαξηάλζε Μπέιια, «Ζ Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή ηνπ Γεκήηξε Γιελνχ (1921-1923) 

θαη ε Δθπαίδεπζε ησλ Γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα» (Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, Δ.Κ.Π.Α., 

2011); ιγα Παληνχιε, «Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ: πκβνιή ζηελ ηζηνξία ησλ 

Διιελίδσλ παηδαγσγψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα», Υξνληθά ηνπ Πεηξακαηηθνχ ρνιείνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, ηρ. 5 (1995): 31–54; Παζραιίλα Υαηδεκπέε, «Οη πξσηεξγάηξηεο ηνπ 'Δθπαηδεπηηθνχ 

Γεκνηηθηζκνχ' ζηελ Διιάδα: πκκεηνρή ζην θίλεκα, παηδαγσγηθέο απφςεηο, εθπαηδεπηηθή-θνηλσληθή 

δξάζε» (Μεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία, Α.Π.Θ., 2011). Δπίζεο, ε Π. Υαηδεκπέε έρεη αλαιάβεη 

εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα ηελ Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζην Σκήκα 

Φηινζνθίαο θαη Παηδαγσγηθήο ηνπ Α.Π.Θ. κε επφπηξηα ηελ . Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ. 
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ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζηνλ δεκφζην δηάινγν ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε, ηε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ κέζα απφ ζπλέδξηα, ε παξνχζα εξγαζία 

ζηνρεχεη ζηελ παξνπζίαζή ηεο σο έλα παξάδεηγκα γπλαίθαο-επηζηεκφληζζαο ησλ 

αξρψλ ηνπ 20
νχ 

αηψλα. 

Ζ δξάζε ηεο παηδαγσγνχ ραξαθηεξίδεηαη πνιπδηάζηαηε θαη γηα απηφλ 

αθξηβψο ηνλ ιφγν κηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε θάζε πηπρήο ηεο δξάζεο ηεο μεπεξλά ηα 

φξηα κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Γηα απηφ επηρεηξείηαη κηα φζν ην δπλαηφλ 

πιεξέζηεξε ζθηαγξάθεζε ηεο δξάζεο ηεο. Δπίζεο, κηα ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

δξάζεο ηεο παηδαγσγνχ κε αλάινγα παξαδείγκαηα ηνπ επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο 

ρψξνπ μεπεξλά ηα φξηα απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηζηνξηθή έξεπλα θαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε 

εξκελεπηηθή, θαζψο είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςε ην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ πιαίζην ζηελ φιε πξνζπάζεηα κειέηεο ηεο δσήο, ηνπ έξγνπ 

θαη ηεο δξάζεο ηεο παηδαγσγνχ, θαζψο θαη ε βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε.
26

 Σν θχιν ζα 

απνηειέζεη ζεκαληηθή θαηεγνξία ζηελ ηζηνξηθή αλάιπζε θαη είλαη ζεκαληηθφ λα 

εμεηαζηεί ην πψο δηακνξθψλνληαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη πψο 

λνεκαηνδνηνχηαλ ε έκθπιε δηαθνξά αλάινγα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν θαη ην 

θνηλσληθφ πιαίζην.
27

 

Ζ ηζηνξηθή έξεπλα απνηειεί ηνλ ζπζηεκαηηθφ εληνπηζκφ θαη εθηίκεζε ησλ 

πεγψλ κε ζηφρν λα ζεκειησζνχλ γεγνλφηα θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

παξειζφλ. Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή έξεπλα ην παξειζφλ αλαδνκείηαη, αθνχ πξσηίζησο 

κε θξηηηθή καηηά αλαδεηεζνχλ θαη εξκελεπηνχλ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί. 

Σν παξειζφλ ηνπ αηφκνπ πξνζεγγίδεηαη απφ κία νιηζηηθή νπηηθή, θαζψο ιακβάλεηαη 

ππφςε ην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη πλεπκαηηθφ ζπγθείκελν.
28

 ε κηα 

ηζηνξηθή έξεπλα, δηαηππψλνληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη έπεηηα κέζα απφ ηα 

ζηάδηα ηεο ζπιινγήο, νξγάλσζεο, επαιήζεπζεο, επηθχξσζεο θαη αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ απαληψληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη πξνθχπηεη κηα λέα θαηαλφεζε 

ηνπ παξειζφληνο. Ζ έξεπλα απηή επηηξέπεη λα επαλεμεηαζηνχλ θαη λα 

επαλεθηηκεζνχλ ηα δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ππνζέζεηο πνπ δηαηππψλνληαη γηα ην 

παξειζφλ. Ζ ηζηνξηθή έξεπλα φζνλ αθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε έλα άηνκν, φπσο ζηελ παξνχζα κειέηε, κε κία νκάδα, κε έλα θίλεκα ή 

κε έλαλ ζεζκφ. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, δελ κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ απνκνλσκέλα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ νη ζπζρεηίζεηο ηνπο κε ηηο ηδέεο, ηα θηλήκαηα, ηνπο 

ζεζκνχο ηεο πεξηφδνπ πνπ εληάζζνληαη.
29

     

Κχξηα έλλνηα ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ είλαη ε θαηαλφεζε.
30

 Ζ εξκελεπηηθή 

κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο. Σελ πξνπαξαζθεπαζηηθή εξκελεία, φπνπ γίλεηαη 

κηα πξψηε πξνζέγγηζε ησλ πεγψλ, κηα πξνθαηαλφεζε θαη ηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά 

                                                           
26

 Γαιαθνχξα, «Νέεο νπηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αλαδεηήζεηο», 113–14. 
27

 Αβδειά θαη Φαξξά, «Ξαλαγξάθνληαο ην παξειζφλ», 36. 
28

 Louis Cohen, Lawrence Manion, θαη Keith Morrison, Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, κηθξ. 

ηαχξνο Κπξαλάθεο (Αζήλα: Μεηαίρκην, 2008), 271. 
29

 ην ίδην, 271–73. 
30

 Κπξηάθνο Μπνλίδεο, Σν πεξηερφκελν ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ σο αληηθείκελν έξεπλαο: δηαρξνληθή 

εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο (Αζήλα: Μεηαίρκην, 2004), 85. 
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εξσηήκαηα βάζεη ησλ νπνίσλ απηέο ζα κειεηεζνχλ. Σελ εξκελεία ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θεηκέλνπ, φπνπ εξκελεχνληαη νη πεγέο, απνθξπζηαιιψλνληαη νη ζέζεηο, νη απφςεηο, ηα 

επηρεηξήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ. Καη ηελ εξκελεία κε ηε βνήζεηα επηπξφζζεηνπ 

πιηθνχ, φπνπ κειεηψληαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ πιαηζίνπ ηνπ πιηθνχ πνπ 

εξεπλάηαη, φπσο είλαη θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά αιιά θαη νη απφςεηο ηνπ 

ππφ έξεπλα πξνζψπνπ, ε ζχγθξηζή ηνπ κε πξφζσπα ηεο επνρήο ηνπ, κε πνηνπο 

ζπκθσλεί, κε πνηνπο δηαθσλεί, ηη αληίθηππν ζεηηθφ ή αξλεηηθφ έρεη ην έξγν ηνπ. 

πνηα εξκελεία δίλεηαη πξνθχπηεη αθνχ ιεθζεί ππφςε ην ππφ κειέηε πξφζσπν ζηελ 

επνρή ηνπ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή, πνιηηηθή, εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε.
31

 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία απνηειεί κηα 

πνηνηηθή θνηλσληθή κέζνδν, πνπ εζηηάδεη ζηε βησκέλε εκπεηξία ηνπ αηφκνπ, ζηε 

ζρέζε αηφκνπ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα. Μέζα 

απφ απηήλ εξεπλάηαη ην πψο νη αιιαγέο ηνπ πιαηζίνπ εγγξάθνληαη ζην άηνκν.
32

 

ε θάζε έξεπλα πηνζεηνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη θάπνηεο θαηεγνξίεο αλάιπζεο 

(π.ρ. έζλνο, θνηλσληθή ηάμε, θχιν). ηελ παξνχζα, ινηπφλ, ην θχιν ρξεζηκνπνηείηαη 

σο αλαιπηηθή θαηεγνξία θαη φρη σο θαηεγνξία βηνινγηθή. Αλαθέξεηαη, δειαδή, ζηηο 

ζρέζεηο ηεξαξρίαο θαη εμνπζίαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά. Δπίζεο, ην θχιν καο δηεπθνιχλεη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθξνηείηαη ε έκθπιε ηαπηφηεηα θαη ην πψο απηή κεηαβάιιεηαη 

κε βάζε ην ηζηνξηθφ ζπγθείκελν θαη ηα (ζπρλά κεηαβαιιφκελα) θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, φπσο θνηλσληθή ηάμε, κφξθσζε, εκπεηξίεο 

θιπ., ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξναλαθεξφκελε βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε.
33

 

Χο πεγέο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θείκελα ηεο ίδηαο ηεο παηδαγσγνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεηψζεηο ηεο απφ ην αξρείν ηεο ζηα Α..Κ.Η., ηα επηζηεκνληθά ηεο 

ζπγγξάκκαηα, ε αξζξνγξαθία ηεο ζηνλ Σχπν, ηα αλαγλσζηηθά πνπ ζπλέγξαςε θαη νη 

νκηιίεο πνπ εθθψλεζε ζηα ζπλέδξηα φπνπ ζπκκεηείρε. Μέζα απφ απηά 

αλαδεηθλχνληαη ηφζν νη παηδαγσγηθέο ηεο απφςεηο φζν θαη ε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηηο 

γπλαηθείεο δηεθδηθήζεηο ηεο πεξηφδνπ. Δπηθνπξηθά, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

άξζξα απφ πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο πνπ παξείραλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ απήρεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη δεπηεξνγελείο πεγέο, νη νπνίεο 

πξνζεγγίδνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

θνηλσληθφ, θαη πνιηηηθφ ρψξν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ νη επηξξνέο πνπ δέρηεθε 

θαη θαζφξηζαλ ηηο επηινγέο ηεο, ηε ζπκπεξηθνξά ηεο, ηα θίλεηξά ηεο, ηνλ ηξφπν 

ζθέςεο θαη δξάζεο ηεο. Έηζη, κέζα απφ απηά αλαδεηθλχεηαη θαη ην γεληθφηεξν θιίκα 

ηεο επνρήο, ν ηξφπνο πνπ δξνχζαλ θαη ζθέπηνληαλ νη γπλαίθεο, πψο δνκνχληαλ νη 

                                                           
31

 ην ίδην, 88–89. 
32

 Γηψξγνο Σζηψιεο, Ηζηνξίεο δσήο θαη βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο: Ζ βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ζηελ 

θνηλσληνινγηθή πνηνηηθή έξεπλα (Κξηηηθή, 2006), 163. 
33

 Αβδειά, «Ζ ηζηνξία ηνπ θχινπ ζηελ Διιάδα», 90–91. 
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ηαπηφηεηεο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πεξηφδνπ θαη ηη δηεθδηθνχζαλ γεληθά γηα 

ην θχιν ηνπο.
34

 

Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ πξσηνγελνχο πιηθνχ ήηαλ κηα δηαδηθαζία ρξνλνβφξα, 

θαζψο απηφ βξηζθφηαλ ζε δηαθνξεηηθέο βηβιηνζήθεο ή ζε ζπιινγέο, ελψ ππήξμε 

δπζθνιία σο πξνο ηελ εχξεζε κέξνπο ηνπ πιηθνχ ή εχξεζε πιηθνχ θαη πιεξνθνξηψλ 

γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ην νπνίν ηειηθά θαη δελ 

εληνπίζηεθε. 

Ζ παξνχζα κειέηε δηαξζξψλεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην 

γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεηάβαζε απφ ην πξφηππν ηεο δαζθάιαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζην 

πξφηππν ηεο θαζεγήηξηαο-επηζηεκφληζζαο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα, ζην νπνίν 

αλήθεη ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ε δσή, ην έξγν θαη ε δξάζε 

ηεο. πγθεθξηκέλα, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ηεο, ηηο 

ζπνπδέο ηεο, ην δηδαθηηθφ ηεο έξγν, ην ζπγγξαθηθφ ηεο έξγν θαη ηελ πξφζιεςή ηνπ, 

θαζψο θαη ηε ζπιινγηθή ηεο δξάζε ζε κηα πξνζπάζεηα λα δνζνχλ βαζηθά βηνγξαθηθά 

ζηνηρεία θαη λα αλαδεηρζεί ε πνιπδηάζηαηε δξάζεο ηεο. 

Σν ηξίην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηε ζρέζε ηεο παηδαγσγνχ κε ην θίλεκα 

ηεο Νέαο Αγσγήο θαη παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη βαζηθέο παηδαγσγηθέο ηεο 

απφςεηο κέζα απφ ηα επηζηεκνληθά ηεο έξγα. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ πεξίνδν 

πνπ είρε αλαιάβεη ηε ζέζε ηεο δηεπζχληξηαο ζην Αλψηεξν Σκήκα ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο, ην 1919-1924, φπνπ είρε επηρεηξήζεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ Montessori. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά 

δξψκελα ηεο πεξηφδνπ κέζα απφ ηε ζπγγξαθή ησλ αλαγλσζηηθψλ ηεο βηβιίσλ, θαζψο 

θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην δεκφζην δηάινγν γηα ηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηα Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα ηνπ 1930. Έηζη, αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή 

ηεο ζηε ζπγθξφηεζε παηδαγσγηθήο ζεσξίαο, ζηελ άζθεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο 

θαη γεληθφηεξα ε ζπκκεηνρή ηεο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επηζηήκε ηεο.  

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, πξνβάιιεηαη ε δξάζε ηεο κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηηο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο θαη ζπλδέζκνπο ηεο πεξηφδνπ, ε νπνία 

έγθεηηαη ζε κνξθσηηθέο δξάζεηο, ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ίδξπζε ηεο Αλσηέξαο 

Γπλαηθείαο ρνιήο, ηεο νπνία ππήξμε θαη θαζεγήηξηα, ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε 

ζχληαμε ππνκλεκάησλ ζην πιαίζην ησλ νξγαλψζεσλ, θαη ζηε κέξηκλα γηα ηελ 

παηδηθή ειηθία κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε αληίζηνηρα ζπλέδξηα θαη θνηλσληθέο 

δξάζεηο. Έηζη, αλαδεηθλχεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζην θεκηληζηηθφ θίλεκα ηεο πεξηφδνπ 

θαη γεληθφηεξα ε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηα θχξηα αηηήκαηά ηνπ. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ βαζηθψλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηεο κειέηεο, ηε βηβιηνγξαθία θαη ην παξάξηεκα ζην νπνίν παξαηίζεηαη ε εξγνγξαθία 

ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε νπνία εληνπίζηεθε θαηά ηελ παξνχζα έξεπλα.  

                                                           
34

 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 123, 125; Jane Martin, ‗The hope of biography: the 

historical recovery of women educator activists‘, History of Education 32, ηρ. 2 (2003): 219. 
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Κεθάιαηο 1
ο
  

Από ηε δαζθάια ηοσ 19
οσ

 αηώλα ζηελ θαζεγήηρηα ηοσ 20
ού

 αηώλα 

Σν επάγγεικα ηεο δαζθάιαο απνηέιεζε ην πξψην θνηλσληθά απνδεθηφ επάγγεικα γηα 

ηηο γπλαίθεο.
35

 Ζ απνδνρή ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο κφξθσζεο ησλ θνξηηζηψλ, απφ ηε 

κηα πιεπξά, θαη ε δεκηνπξγία μερσξηζηνχ ζρνιηθνχ δηθηχνπ φπνπ δελ ζα επηηξεπφηαλ 

ε δηδαζθαιία απφ άληξεο εθπαηδεπηηθνχο, απφ ηελ άιιε, νδήγεζαλ ζηελ αλαγλψξηζε 

ηεο αλαγθαηφηεηαο χπαξμεο δηδαζθαιηζζψλ, φπσο θαίλεηαη απφ ην Ννκνζεηηθφ 

Γηάηαγκα ηεο 6/18 Φεβξνπαξίνπ 1834.
36

 Σν επάγγεικα ηεο δαζθάιαο απνηέιεζε ην 

πιένλ θαηάιιειν γηα ηηο γπλαίθεο, θαζψο ζεσξνχηαλ σο ζπλέρεηα ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ 

δηδαζθαιία ηαίξηαδε ζηε θχζε ηεο θαη ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε ην ξφιν ηεο σο κεηέξαο 

θαζψο δίδαζθε, θξφληηδε θαη θαζνδεγνχζε ηηο καζήηξηεο.
37

 Έηζη, ην ζρνιείν, αλ θαη 

απνηεινχζε έλαλ δεκφζην ρψξν, ζπγθέληξσλε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ηδησηηθνχ-

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο κε απνηέιεζκα λα νδεγείηαη θαλείο ζηνλ ηζρπξηζκφ 

πσο ην επάγγεικα ηεο δαζθάιαο απηήλ ηελ πεξίνδν ζηελ νπζία «απφ-

επαγγεικαηνπνηείηαη». Παξά ην γεγνλφο φκσο, πσο ην δηδαζθαιηθφ επάγγεικα ήηαλ 

απνδεθηφ, νη γπλαίθεο ζα κπνξνχζαλ λα ην αζθήζνπλ κέρξη λα παληξεπηνχλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, απνδερφκελεο ηηο αληηιήςεηο πνπ 

επηθξαηνχζαλ πεξί εζηθήο θαη πεξί ηνπ θηλδχλνπ πνπ δηέηξερε ν ζεζκφο ηεο 

νηθνγέλεηαο απφ ηελ άζθεζε θάπνηνπ επαγγέικαηνο.
38

 Παξφια απηά, ην δηδαζθαιηθφ 

επάγγεικα απνηέιεζε ην κέζν γηα ηηο γπλαίθεο ψζηε λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζηνλ 

δεκφζην ρψξν θαη ζηε κηζζσηή εξγαζία.
39

 

Ζ επηινγή ηνπ δηδαζθαιηθνχ επαγγέικαηνο θαη θπξίσο απφ θνξίηζηα ησλ 

ιατθψλ ζηξσκάησλ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμαζθάιηδαλ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία - παξφιν 

πνπ νη κηζζνί πνπ ιάκβαλαλ ήηαλ κηθξφηεξνη απφ απηνχο ησλ δαζθάισλ -, ζα 

ζηήξηδαλ νηθνλνκηθά ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ελψ θάπνηα θνξίηζηα ζεσξνχζαλ ην πηπρίν 

σο ην κέζν γηα ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο ή σο ζπκπιήξσκα ηεο 

πξνίθαο ηνπο.
40

 Σν δίπισκα ηεο δαζθάιαο ηνπο παξείρε ηε δπλαηφηεηα λα δηδάμνπλ 

εθηφο απφ ηα ζρνιεία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ζε ζρνιεία ησλ ειιεληθψλ 

θνηλνηήησλ ηνπ νζσκαληθνχ ρψξνπ, ησλ θνηλνηήησλ ηεο δηαζπνξάο, ή σο 

νηθνδηδαζθάιηζζεο ζε ζπίηηα πινπζίσλ ηεο δηαζπνξάο, απμάλνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απνδνρέο.
41

 Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα γπλαηθψλ 

παηδαγσγψλ νη νπνίεο αλέιαβαλ λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

                                                           
35

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 242; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 343. 
36

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 223. 
37

 ην ίδην, 242; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 343. 
38

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 242–43; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 144, 343. 
39

 Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηψλ, 242. 
40

 ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ κέζε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ ζηελ Διιάδα (1830-1893) 

(Αζήλα: Γ.Γ.Ν.Γ./Γ.Γ.Ν.Γ., 1986), 103; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 355–56. 
41

 Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηψλ, 230–31. 
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απνηεινχλ ε Καιιηφπε Κεραγηά, ε Αιεμάλδξα Παπαδνπνχινπ, ε Πνιπηίκε 

Κνπζθνχξε.
42

 Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, νη δαζθάιεο λα παίδνπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ξφιν, 

απηφλ ηνπ πξνζηάηε ηεο νηθνγέλεηαο, ξφιν πνπ δελ ζπκβάδηδε κε ηελ επηθξαηνχζα 

ηδενινγία γηα ην γπλαηθείν θχιν.
43

 

Δπίζεο, ε ιεηηνπξγία ηδησηηθψλ Παξζελαγσγείσλ θαζψο θαη ν δηαρσξηζκφο 

ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζε αξξέλσλ θαη ζειέσλ σο απνηέιεζκα ηεο απαγφξεπζεο 

ηεο ζπλεθπαίδεπζεο πνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ εγθχθιην ηνπ ηαχξνπ Βιάρνπ ην 1852 

νδήγεζαλ αξθεηέο δαζθάιεο λα θαηαιάβνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηα ζρνιεία απηά 

δίλνληάο ηνπο ηελ επθαηξία λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα.
44

 

Οη δαζθάιεο ήηαλ απηέο πνπ ζπγθέληξσλαλ δχν ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ηε κφξθσζε θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ εξγαζία πνπ ηνπο παξείρε νηθνλνκηθή απηνλνκία 

θαη θνηλσληθή απνδνρή θαη ηνπο επέηξεςε ζηαδηαθά ηελ είζνδφ ηνπο ζε ρψξνπο πνπ 

ήηαλ απνθιεηζηηθά αλδξνθξαηνχκελνη.
45

 Ήηαλ απηέο πνπ ίδξπζαλ αξρηθά 

θηιαλζξσπηθνχο θαη κεηέπεηηα θηιεθπαηδεπηηθνχο ζπιιφγνπο, ζην πιαίζην ησλ 

νπνίσλ πξνρψξεζαλ ζε κνξθσηηθέο δξάζεηο, φπσο ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε 

δηαιέμεσλ, ε ίδξπζε ζρνιψλ, ε κέξηκλα ζρεηηθά κε ηε κφξθσζε ησλ γπλαηθψλ ησλ 

ιατθψλ ζηξσκάησλ, φπνπ ν αλαιθαβεηηζκφο ήηαλ πςειφο θαη παξάιιεια ε αλάγθε 

βηνπνξηζκνχ κεγάιε.
46

 Ζ Καιιηφπε Κεραγηά, γηα παξάδεηγκα, είρε πξαγκαηνπνηήζεη 

ζηνλ Παξλαζζφ αξθεηέο δηαιέμεηο ηελ πεξίνδν 1872-1875.
47

 

Άιιε ζεκαληηθή δξάζε ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ππνδειψλεη ηε 

δπλακηθή ηνπο παξνπζία ζην δεκφζην ρψξν απνηειεί ε ζπγγξαθηθή θαη εθδνηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα.
48

 Ζ εγγξακκαηνζχλε ηνπο ηηο βνήζεζε κέζσ ηεο γξαθήο λα 

δηεξεπλήζνπλ ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ θαη λα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηε δηθή ηνπο αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ γπλαηθψλ.
49

 

Έηζη, άξρηζαλ λα παίδνπλ έλαλ πην ελεξγφ θαη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ 

πλεπκαηηθφ ρψξν θαη λα δηεηζδχνπλ ζε έλαλ αλδξνθξαηνχκελν ρψξν, πνπ δελ 

ηαίξηαδε ζηε «θχζε» ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο ηεο επνρήο, θάηη 

πνπ φπσο ήηαλ θπζηθφ πξνθάιεζε πνιιέο αληηδξάζεηο. ην πιαίζην απηψλ ησλ 

                                                           
42

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 246. 
43

 ην ίδην. 
44

 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 343; ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «Γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί: Ο ξφινο ηνπο ζηελ αθχπληζε θαη δηακφξθσζε θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα 

θαηά ηνλ 19ν αηψλα θαη ηνλ Μεζνπφιεκν», 

http://www.see1924.gr/portal/images/stories/activities/2006/20061017/Ziogou.pdf. 
45

 Μαξία Πξέθα, «Οη δαζθάιεο ζηε ζπγθπξία ηνπ αιπηξσηηζκνχ» (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2015); Υξήζηνο Σδήθαο, «Ζ ζπκβνιή ηεο γπλαίθαο εθπαηδεπηηθνχ ζηε 

ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ. ςεηο ηεο εμέιημεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο ηεο δξάζεο απφ ην 

19ν αηψλα κέρξη ην Μεζνπφιεκν», ζην Γπλαίθεο ζηελ Ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ (βι. ππνζεκ. 19), 445–

46. 
46

Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 280, 283–84. 
47

 Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηψλ, 233. 
48

 Σδήθαο, «Ζ ζπκβνιή ηεο γπλαίθαο εθπαηδεπηηθνχ», 448. 
49

 Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηψλ, 273–74. 
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αληηδξάζεσλ ζρεηηθά κε ηε γπλαηθεία ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα εληάζζεηαη θαη ε 

δηέλεμε ηνπ Δκκαλνπήι Ρνΐδε κε ηελ Καιιηξξφε Παξξέλ.
50

 

Ο Ρνΐδεο ππνζηήξηδε πσο ε γπλαηθεία γξαθή έπξεπε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ιεπηφηεηα, ράξε, θηινθαιία, επαηζζεζία θαη πνλεξία, ραξαθηεξηζηηθά δειαδή 

γπλαηθεία.
51

 Θεσξνχζε, δειαδή, πσο νη γπλαίθεο έπξεπε λα γξάθνπλ «γπλαηθεία» θαη 

φρη λα κηκνχληαη ηε γξαθή ησλ αλδξψλ.
52

 

Γεληθά, ε γπλαηθεία γξαθή ήηαλ απνδεθηή κφλν εάλ θηλνχηαλ ζην πιαίζην ηνπ 

εξαζηηερληζκνχ θαη δελ απνζπνχζε ηε γπλαίθα απφ ηα θαζήθνληά ηεο, δειαδή ηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ θαη γεληθά ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, θαζψο κφλν ν 

άληξαο είρε πξφζβαζε ζην δεκφζην ρψξν, ελψ ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ήηαλ εληφο ηνπ 

νίθνπ.
53

 

Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί είλαη απηέο πνπ ζα πξνρσξήζνπλ πξψηεο θαη ζηελ 

έθδνζε γπλαηθείσλ πεξηνδηθψλ. Σν πξψην γπλαηθείν πεξηνδηθφ πνπ εθδίδεηαη ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν είλαη ε Θάιεηα ζχγγξακκα πεξηνδηθφλ ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ. Δθδίδεηαη 

ζηελ Αζήλα ην 1867 απφ ηελ Πελειφπε Λαδαξίδνπ θαη πεξηείρε άξζξα γηα ηε ζέζε 

ηεο γπλαίθαο ζε δηάθνξνπο πνιηηηζκνχο, βηνγξαθίεο γπλαηθψλ, άξζξα νηθηαθήο 

νηθνλνκίαο, ινγνηερληθά θείκελα, γξίθνπο, αηλίγκαηα. Δπίζεο ζηελ Αζήλα, εθδίδεηαη 

ην 1887 απφ ηελ Καιιηξξφε Παξξέλ ε Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, πνπ ήηαλ ππέξ ηεο 

γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο. Νσξίηεξα ην 1845, εθδίδεηαη ζηνλ νζσκαληθφ ρψξν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Κπςέιε χγγξακκα πεξηνδηθφλ γπλαηθείνλ 

απφ ηελ Δπθξνζχλε ακαξηδίδνπ θαη αξγφηεξα ην 1870 εθδίδεηαη επίζεο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηελ Αηκηιία Κηελά ε Δπξπδίθε, ε νπνία πεξηιάκβαλε 

εξγφρεηξα, άξζξα ζρεηηθά κε ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε θαη αγσγή. Παξαηεξείηαη, 

ινηπφλ, πσο ην γεγνλφο φηη νη δαζθάιεο δίδαζθαλ, έγξαθαλ θαη δεκνζηνγξαθνχζαλ 

απνηέιεζε ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε δεκφζηα παξνπζία ηνπο.
54

 

                                                           
50

 Δηξήλε Ρηδάθε, «Σν θχιν ηεο γξαθήο ή ε γξαθή σο δηθαίσκα ζηνλ ειιεληθφ 19ν αηψλα», ζην Λφγνο 

Γπλαηθψλ: Πξαθηηθά δηεζλνχο ζπλεδξίνπ Κνκνηελή, 26-28 Μαΐνπ 2006, επηκ. Βαζηιηθή Κνληνγηάλλε 

(Αζήλα: Δ.Λ.Η..Α., 2008), 148; νθία Νηελίζε, επηκ. «Ζ γπλαηθεία εηθαζηηθή θαη ινγνηερληθή 

παξνπζία ζηα πεξηνδηθά ιφγνπ θαη ηέρλεο (1900-1940)», ζην Ζ γπλαηθεία εηθαζηηθή θαη ινγνηερληθή 

παξνπζία ζηα πεξηνδηθά ιφγνπ θαη ηέρλεο (1900-1940): Πξαθηηθά Ζκεξίδαο(Αζήλα: Gutenberg, 2008), 

48. 
51

 Μαξία Νηθνινπνχινπ, «Ζ πξφζιεςε ηεο γπλαηθείαο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ζηα πεξηνδηθά ιφγνπ 

θαη ηέρλεο (1900-1940)», ζην Ζ γπλαηθεία εηθαζηηθή θαη ινγνηερληθή (βι. ππνζεκ. 50), 173. 
52

 Νηελίζε, «Ζ γπλαηθεία εηθαζηηθή θαη ινγνηερληθή παξνπζία», 56. 
53

 Υάξεο Δμεξηδφγινπ, Οη «ρακέλεο παηξίδεο» πέξα απφ ηε λνζηαιγία: κηα θνηλσληθή-πνιηηηζκηθή 

ηζηνξία ησλ Ρσκηψλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο (κέζα 19νπ -αξρέο 20νχ αηψλα) (Αζήλα: Νεθέιε, 

2011), 181, 201; Δηξήλε Ρηδάθε, Οη «γξάθνπζεο» Διιελίδεο: εκεηψζεηο γηα ηε γπλαηθεία ινγηνζχλε ηνπ 

19νπ αηψλα (Αζήλα: Καηάξηη, 2007), 97. 
54

 Διέλε Βαξίθα, «Μηα δεκνζηνγξαθία ζηελ ππεξεζία ηεο «γπλαηθείαο θπιήο», Γηαβάδσ, ηρ. 198 

(1988): 6–12; Καηεξίλα Γαιαθνχξα, «Λφγνη γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηα ειιεληθά γπλαηθεία πεξηνδηθά 

ηνπ νζσκαληθνχ ρψξνπ (19νο αη. – 1906): Ζ γπλαηθεία ιατθή εθπαίδεπζε», Μλήκσλ, ηρ. 31 (2010): 

115–50; Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ νη γπλαίθεο ζηελ 

εθπαίδεπζε (18νο-20φο αη.), 264; Νηελίζε, «Ζ γπλαηθεία εηθαζηηθή θαη ινγνηερληθή παξνπζία»; 

Ρηδάθε, Οη «γξάθνπζεο» Διιελίδεο, 57; Διέλε Φνπξλαξάθε, «Έλα πξψηκν εθδνηηθφ εγρείξεκα: Ζ 

Κπςέιε ηεο Δπθξνζχλεο ακαξηδίδνπ, Κσλζηαληηλνχπνιε 1845», ζην Λφγνο γπλαηθψλ. Πξαθηηθά 

Γηεζλνχο πλεδξίνπ, επηκ. Βαζηιηθή Κνληνγηάλλε (Αζήλα: Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο/ 

Δ.Λ.Η.Α., 2008), 37–54; Αγγέιηθα Φαξξά, «Γπλαηθεία πεξηνδηθά ηνπ 19νπ αηψλα», θνχπα, ηρ. 2 

(1979): 3–20. 



16 

 

ηαλ ην 1870 θαη εμήο νη θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ, νη 

δαζθάιεο αλαιακβάλνπλ έξγν παηξησηηθφ/πνιηηηθφ, απηφ ηεο ελδπλάκσζεο ηεο 

εζληθήο ζπλείδεζεο ζηα εδάθε ηα δηεθδηθνχκελα απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ζην πιαίζην 

ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. Γαζθάιεο, φπσο ε Αιεμάλδξα Παπαδνπνχινπ, ε σηεξία 

Αιηκπέξηε θαη άιιεο δίδαμαλ ζε πεξηνρέο δηακθηζβεηνχκελεο επηηειψληαο 

παηξησηηθή δξάζε. Απηφο φκσο ν ξφινο πνπ θιήζεθαλ λα αλαιάβνπλ, πνπ 

απνηεινχζε έλα είδνο πνιηηηθήο δξάζεο, δελ ζήκαηλε ηαπηφρξνλα θαη ηελ απνδνρή 

ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ γπλαηθψλ γηα ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, δήηεκα ην νπνίν 

επαλέξρεηαη πνιχ αξγφηεξα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ.
55

 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε θαηάξγεζε ηεο αιιεινδηδαθηηθήο κεζφδνπ θαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηε ζπλδηδαθηηθή, ε επηθξάηεζε λέσλ παηδαγσγηθψλ ηδεψλ θαη 

ε αζηηθνπνίεζε επεξέαζαλ φπσο ήηαλ θπζηθφ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ησλ ζρνιηθψλ 

ηδξπκάησλ. Σα ζρνιεία άξρηζαλ λα νξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε έλαλ πην 

επαγγεικαηηθφ ηξφπν θαη απηφ έδσζε ηελ επθαηξία ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

δαζθάιεο λα απνθηήζνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία 

ζειέσλ, ελψ γπλαίθεο ηθαλέο δηεθδίθεζαλ αλψηεξεο ζέζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ηεξαξρία, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε εβαζηή Καιιηζπέξε, ε νπνία έγηλε ε πξψηε 

γπλαίθα Δπηζεσξήηξηα Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζειέσλ απφ ην 1895 έσο ην 1906.
56

 

Άξρηζε, ινηπφλ, λα ππνρσξεί ε αληίιεςε πνπ ζεσξνχζε ην ζρνιείν σο 

πξνέθηαζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ην επάγγεικα ηεο δαζθάιαο σο ην θαηάιιειν γηα ηε 

θχζε θαη ηνλ κειινληηθφ θνηλσληθφ ξφιν πνπ ζα αζθνχζε ε γπλαίθα.
57

 

Ζ κεγάιε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηδαζθαιηζζψλ θαη ε ζπλεπαγφκελε 

αλεξγία είραλ σο απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1880 λα δηεθδηθνχλ 

κηα πην νπζηαζηηθή Μέζε εθπαίδεπζε, ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην Παλεπηζηήκην θαη ηε 

δηεχξπλζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο επηινγψλ.
58

  

Ζ ζπδήηεζε πνπ μεθίλεζε θηλήζεθε γχξσ απφ ηξεηο απφςεηο. Ζ πξψηε είρε λα 

θάλεη κε ηηο παξαδνζηαθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο δξάζεο 

αληξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα είρε ε ελδερφκελε παξαβίαζε ησλ 

νξίσλ. Χο παξαβίαζε λννχληαλ ν αγψλαο ησλ γπλαηθψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξα επαγγέικαηα, θαζψο θάηη ηέηνην ζεσξνχληαλ εζηθή 

θαηάπησζε, ζα απνηεινχζε θίλδπλν γηα ηελ νηθνγέλεηα, ζα πξνθαινχζε ηε δηακάρε 

ησλ δχν θχισλ θαη ζα νδεγνχζε ηειηθά ζε αλαηξνπή ηεο θνηλσληθήο ηάμεο. 

Μνλαδηθφο πξννξηζκφο ηεο γπλαίθαο ήηαλ ν νίθνο θαη επνκέλσο ζα έπξεπε λα είλαη 

απνθιεηζκέλε απφ ην δεκφζην ρψξν θαη θαη‘ επέθηαζε απφ ηελ Αλψηαηε 

                                                           
55

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 247; Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηψλ, 236. 
56

 ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γπλαίθεο θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Οη πξψηεο 

θνηηήηξηεο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ 1890-1920 (Θεζζαινλίθε: ρ.έ., 1988), 98; Εηψγνπ-

Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 344, 359; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «Γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί». 
57

 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 345; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «Γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί». 
58

 ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «Δθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη κέζε εθπαίδεπζε ησλ 

θνξηηζηψλ ζηελ Διιάδα (1830-1929)», ζην Οη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Διιάδα: 

(Πξνζπάζεηεο, αδηέμνδα, πξννπηηθέο), επηκ. Αλδξέαο Καδακίαο θαη Μηράιεο Καζζσηάθεο (Ρέζπκλν: 

Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 1986), 92; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γπλαίθεο θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, 10. 
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εθπαίδεπζε. Ζ δεχηεξε άπνςε είρε λα θάλεη κε πην κεηξηνπαζείο ζέζεηο, θαζψο 

ππήξρε κηα ζρεηηθή απνδνρή ηεο δηεχξπλζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ επηινγψλ ησλ 

γπλαηθψλ, αξθεί απηέο λα ζρεηίδνληαλ κε ηε γπλαηθεία θχζε. Χζηφζν, απέθιεηε ηελ 

πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ ζε αξθεηνχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο ε λνκηθή, κε 

ηελ αηηηνινγία ηεο έιιεηςεο ηθαλνηήησλ, πνπ ζα νδεγνχζε ζε κείσζε ηνπ θχξνπο ηνπ 

επαγγέικαηνο. Σέινο, ε ηξίηε άπνςε αθνξνχζε ζε έλαλ αξηζκφ ινγίσλ νη νπνίνη 

ππνζηήξηδαλ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξφινπ ηεο γπλαίθαο θαη ηελ 

πξφζβαζή ηεο ζε φια ηα επαγγέικαηα θαη ηνπο θιάδνπο ηεο Αλψηεξεο 

εθπαίδεπζεο.
59

 

Ζ ζηάζε ηνπ θξάηνπο, φκσο, ήηαλ αξλεηηθή, κε απνηέιεζκα αξθεηέο 

δαζθάιεο, είηε ιακβάλνληαο ππνηξνθία είηε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

λα θχγνπλ γηα ζπνπδέο ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ηθαλνπνηψληαο ηελ αλάγθε 

ηνπο γηα πεξαηηέξσ κφξθσζε, θαζψο κέρξη ην 1890 ην κφλν επάγγεικα πνπ παξείρε 

απηήλ ηελ επθαηξία ήηαλ ην δηδαζθαιηθφ.
60

 Απηέο νη παηδαγσγνί είραλ ηελ επθαηξία 

κέζα απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηδξχκαηα γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ, κε λέεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο θαη λα ζπγθξίλνπλ ηε ζέζε θαη ηηο 

δηεθδηθήζεηο εθείλσλ ησλ γπλαηθψλ κε ησλ Διιελίδσλ γπλαηθψλ. Δξρφκελεο μαλά 

ζηελ Διιάδα εξγάζηεθαλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο σο δηεπζχληξηεο, ζχκβνπινη θαη 

επηζεσξήηξηεο, πξνζπαζψληαο λα κεηαθέξνπλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ηηο εκπεηξίεο πνπ 

απνθφκηζαλ, ελψ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κεηαπήδεζαλ ζε επαγγέικαηα 

απαγνξεπκέλα γηα ηηο γπλαίθεο, φπσο ε Καιιηξξφε Παξξέλ θαη ε σηεξία 

Αιηκπέξηε, πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην ρψξν ηεο δεκνζηνγξαθίαο.
61

  

Έηνο ζηαζκφ απνηειεί ην 1890 νπφηε θαη εηζάγεηαη ζηε Φηινζνθηθή ρνιή 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ε πξψηε θνηηήηξηα, ε Ησάλλα ηεθαλφπνιη, ελψ δχν 

ρξφληα αξγφηεξα εηζάγνληαη ζηελ Ηαηξηθή ε Αγγειηθή θαη Αιεμάλδξα Παλαγησηάηνπ. 

Σελ πεξίνδν απηή ζηακαηά ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ λα έρεη σο 

ζθνπφ κφλν ηελ εθπαίδεπζε ηεο δαζθάιαο θαη ηεο νηθνδέζπνηλαο θαη δεκηνπξγείηαη 

πιένλ ην αίηεκα γηα κηα κέζε γπλαηθεία εθπαίδεπζε, ε νπνία ζα πξνζθέξεη ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ θνξηηζηψλ ζην Παλεπηζηήκην.
62

 

Οη ζπλζήθεο πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ φζεο γπλαίθεο επεδίσμαλ 

αλψηεξεο ζπνπδέο ήηαλ αξθεηά δχζθνιεο. πλερψο πξνζπαζνχζαλ λα απνδείμνπλ ηε 

ζειπθφηεηά ηνπο, θαζψο ε φιε ηνπο πξνζπάζεηα θαη επηδίσμε αλψηεξσλ 

αθαδεκατθψλ γλψζεσλ εξρφηαλ ζε αληίθαζε κε απηήλ.
63

 Σελ ίδηα ζηηγκή κάιηζηα νη 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη επηθπιαθηηθέο απέλαληη ζηελ 

αλψηεξε κφξθσζε ησλ γπλαηθψλ, θαζψο ζεσξνχζαλ πσο νη γπλαίθεο δελ είραλ 

θξηηηθή ηθαλφηεηα, εθθξάδνληαο έλαλ ζαθή ππαηληγκφ πεξί δηαλνεηηθήο 

θαησηεξφηεηαο ησλ γπλαηθψλ. Άιιεο απφςεηο εμέθξαδαλ ηνλ θίλδπλν πνπ δηέηξερε ε 

πγεία ησλ γπλαηθψλ απφ ηε δηαλνεηηθή εξγαζία. Ήηαλ μεθάζαξν πσο ε ηδενινγία ηεο 
                                                           
59

 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γπλαίθεο θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, 12–20. 
60

 Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηψλ, 241–42; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γπλαίθεο θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, 

39. 
61

 Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηψλ, 241–42. 
62

 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλψληαο ην θχιν, 143. 
63

 ην ίδην, 347. 
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πεξηφδνπ βαζηζκέλε ζε επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα επέκελε ζην δηαρσξηζκφ ησλ 

ξφισλ κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ. Τπήξρε, κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 

ιφγηα γπλαηθεία κνξθή θαη επηδησθφηαλ λα πεξηνξηζηεί ε γπλαηθεία δξάζε εληφο ηνπ 

νίθνπ ζε κηα πεξίνδν κάιηζηα πνπ είρε ήδε ζπγθξνηεζεί ην θεκηληζηηθφ θίλεκα ζηελ 

Δπξψπε αιιά θαη ζηελ Διιάδα ήδε κεηξνχζε παξνπζία.
64

 Ζ είζνδνο ησλ γπλαηθψλ 

ζην Παλεπηζηήκην αληηκεησπηδφηαλ ζαλ κηα θαηάζηαζε πνπ έπξεπε λα γίλεη απνδερηή 

θαη φρη σο ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη σο δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ.
65

 

ηα ηέιε, ινηπφλ, ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα, απνθνηηνχλ νη 

πξψηεο γπλαίθεο-επηζηεκφληζζεο, νη νπνίεο ζα επηδείμνπλ ζεκαληηθή πλεπκαηηθή θαη 

θνηλσληθή δξάζε. Απφ ην 1890 πνπ εηζάγεηαη ε πξψηε γπλαίθα ζην παλεπηζηήκην 

ζηαδηαθά νη γπλαίθεο δηεθδηθνχλ θαη πεηπραίλνπλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε φινπο 

ηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο κε ην ελδηαθέξνλ ηνπο λα επηθεληξψλεηαη ζηελ Ηαηξηθή, 

ηε Φηινινγία θαη ηηο Σέρλεο.
66

 

ζνλ αθνξά ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, νη πξψηεο απφθνηηεο ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο, είραλ λα αληηκεησπίζνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο σο πξνο ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε, θαζψο απηή δελ θαηνρπξσλφηαλ λνκηθά κέρξη ην 

1914 νπφηε θαη πξνβιέθζεθε ε πξφζιεςε θαζεγεηξηψλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.
67

 

Παξάιιεια κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ελαζρφιεζε, νη θαζεγήηξηεο-

επηζηεκφληζζεο θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν, θαζψο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην γπλαηθείσλ ζπιιφγσλ θαη νξγαλψζεσλ ή 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ίδξπζε λέσλ.
68

 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα, ζπλδέζεθαλ κε ην θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ, εληάρζεθαλ ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ κηιν, 

ζπλέγξαςαλ επηζηεκνληθέο κειέηεο θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ζπκκεηείραλ ζε δηαιέμεηο, 

θάλνληαο ηδηαίηεξα αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή, θνηλσληθή θαη 

πλεπκαηηθή δσή ηνπ ηφπνπ.
69

 

Μάιηζηα, θαηά ηε δεθαεηία 1920-1930, πξνρσξνχλ θαη δηεθδηθνχλ θνηλσληθά 

θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα γηα ην θχιν ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε λέα ζσκαηεία πνπ 

ηδξχνληαη, φπσο είλαη ν νζηαιηζηηθφο κηινο Γπλαηθψλ, ν χλδεζκνο Διιελίδσλ 

ππέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαίθαο, φπνπ ζπκκεηείρε ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ, ην Δζληθφ πκβνχιην Διιελίδσλ, ν χιινγνο Διιελίδσλ 

Δπηζηεκφλσλ θαη ε Φεκηληζηηθή Έλσζε Μαθεδνλίαο-Θξάθεο. Σν 1921 ζην πιαίζην 

ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ αηηήκαηνο παξνρήο αλψηεξεο 

κφξθσζεο ζηηο γπλαίθεο, ηδξχεηαη ε Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή, φπνπ ε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ δηδάζθεη ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο. 

                                                           
64

 Διέλε Φνπξλαξάθε, Δθπαίδεπζε θαη αγσγή ησλ θνξηηζηψλ: Διιεληθνί πξνβιεκαηηζκνί (1830-1910)-

Έλα αλζνιφγην (Αζήλα: Η.Α.Δ.Ν./ Γ.Γ.Ν.Γ., 1987), 35, 48, 57. 
65

 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γπλαίθεο θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, 54. 
66

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 199. 
67

 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γπλαίθεο θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, 101. 
68

 ην ίδην, 102. 
69

 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «Γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί». 
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εκαληηθή, επίζεο, είλαη ε παξνπζία γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ηεξαξρία, θαζψο ε Μαξία Ακαξηψηνπ απνηειεί ηελ πξψηε γπλαίθα πνπ ζπκκεηέρεη 

ζην Δθπαηδεπηηθφ Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην, ελψ κεγάινο αξηζκφο θαζεγεηξηψλ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Ο.Λ.Μ.Δ. θαη ζπκκεηέρεη ζε Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα 

ζπκκεηέρνληαο ζην δεκφζην δηάινγν, φπσο θαη ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ.
70

 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηε Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, πσο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1890, πνπ εηζάγεηαη ε πξψηε θνηηήηξηα ζην Παλεπηζηήκην, 

δηακνξθψλεηαη έλα λέν πξφηππν, απηφ ηεο γπλαίθαο-επηζηεκφληζζαο κε 

πνιπδηάζηαηε δξάζε.
71

 

Έλα ηέηνην, ινηπφλ, αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε παηδαγσγφο 

Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ.   

                                                           
70

 ην ίδην. 
71

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 76; ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «Ζ εμέιημε ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηε 

γπλαηθεία εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα», ζην Δθπαίδεπζε θαη θχιν: Ηζηνξηθή δηάζηαζε θαη ζχγρξνλνο 

πξνβιεκαηηζκφο, επηκ. Βαζηιηθή Γειεγηάλλε θαη ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ (Θεζζαινλίθε: 

Βάληαο, 1994), 83; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «Γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί». 
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Κεθάιαηο 2
ο
  

θηαγραθώληας ηε δωή θαη ηο έργο ηες Μσρζίλες Κιεάλζοσς-Παπαδεκεηρίοσ 

Ζ Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ γελλήζεθε ην 1887 ζηε Φηιηππνχπνιε ηεο 

Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο. Σα παηδηθά ηεο ρξφληα ζεκαδεχνληαη απφ ην άζρεκν θιίκα 

ηεο επνρήο κε ηνπο δησγκνχο πνπ δερφηαλ ν ειιεληζκφο ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο 

Βνχιγαξνπο, θάηη πνπ πεξηγξάθεηαη ζην απηνβηνγξαθηθφ ηεο βηβιίν Υακέλνη θφζκνη.  

Απεβίσζε ζηηο 4 επηεκβξίνπ ηνπ 1981 ζηελ Αζήλα θαη ηάθεθε ζην Α΄ Νεθξνηαθείν 

Αζελψλ. 

Παηέξαο ηεο ήηαλ ν Βαζίιεηνο Κιεάλζνπο, ν 

νπνίνο πξνεξρφηαλ απφ εχπνξε νηθνγέλεηα εκπφξσλ θαη 

είρε ζπνπδάζεη κνπζηθή ζηε Βηέλλε, ελψ ε κεηέξα ηεο 

ήηαλ δαζθάια θαη είρε θνηηήζεη ζηα Εαξίθεηα 

Δθπαηδεπηήξηα. Δίρε άιιεο ηξεηο αδεξθέο, δχν απφ ηηο 

νπνίεο ήηαλ επίζεο δαζθάιεο. Ο παηέξαο ηεο πέζαλε 

αξθεηά λένο κε απνηέιεζκα λα αξρίδνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο. Έηζη, 

αλαγθάζηεθαλ λα κεηαθνκίζνπλ ζην ζπίηη ηνπ παππνχ 

ηνπο, ηνπ παηέξα ηεο κεηέξαο ηνπο. Μαδί ηνπο έκεηλε ε 

γηαγηά ηνπο θαη ν αδεξθφο ηεο κεηέξαο ηνπο, Γηψξγνο, ν 

νπνίνο αλέιαβε ηελ αλαηξνθή ησλ αληςηψλ ηνπ.
72

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ιφγσ 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, θνίηεζε κε ππνηξνθία, ε 

νπνία ηεο δφζεθε απφ ηελ ειιεληθή Κνηλφηεηα ηεο 

Φηιηππνχπνιεο, σο εζσηεξηθή νηθφηξνθνο ζηα Εαξίθεηα 

Γηδαζθαιεία ηεο Φηιηππνχπνιεο. Ζ νηθνγέλεηά ηεο 

πνιιέο θνξέο, φηαλ ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε ην 

επέηξεπε, είρε ζηεξίμεη ηελ Κνηλφηεηα, επνκέλσο κπνξεί 

λα ππνηεζεί πσο ζηε ρνξήγεζε ηεο ππνηξνθίαο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ κηα 

επηκειήο καζήηξηα θαη ην φηη γεληθφηεξα ε Κνηλφηεηα κεξηκλνχζε γηα ηε κφξθσζε 

ησλ λέσλ, ιήθζεθε θαη απηφ ππφςε. Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηεο ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο 

ηεο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν νηθνλνκηθφ βάξνο ησλ 

ζπνπδψλ ηεο ζηελ Αζήλα αλέιαβαλ λα θαιχςνπλ απηή ηε θνξά ν κεηξνπνιίηεο 

Φηιηππνχπνιεο θαη ν αξρηκαλδξίηεο Φηιηππνχπνιεο Φψηηνο, κε ηνπο νπνίνπο ε 

νηθνγέλεηά ηεο δηαηεξνχζε θηιηθέο ζρέζεηο. κσο, γηα λα εηζαρζεί ζην Παλεπηζηήκην 

ρξεηαδφηαλ λα θαιχςεη ηα θελά ζηε ζρνιηθή χιε θαη λα απνθηήζεη απνιπηήξην 

Γπκλαζίνπ, θαζψο ην Αλψηεξν Παξζελαγσγείν Εαξηθείσλ δελ ήηαλ ηζφηηκν κε ησλ 

Αξξέλσλ, φπσο θαη φια ηα Αλψηεξα Παξζελαγσγεία. Έηζη, ρξεηάζηεθε λα 

παξαθνινπζήζεη θαινθαηξηλά καζήκαηα απφ ηνλ δάζθαιν θαη ιφγην Μπξηίιν 
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 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 335; Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Υακέλνη θφζκνη (Αζήλα: ρ.έ., 1960), 16, 

21–22, 25, 29; Παληνχιε, «Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ: πκβνιή ζηελ ηζηνξία ησλ 

Διιελίδσλ παηδαγσγψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα», 32. 

Εικόνα 1 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ. ην γξαθείν 

ηεο ζην Αλψηεξν Σκήκα ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ 

Καιιηζέαο, 1923 (Πεγή: 

Α..Κ.Η.) 
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Απνζηνιίδε, ν νπνίνο ήηαλ θαζεγεηήο ζηα Εαξίθεηα θαη λα θνηηήζεη ζηελ ηειεπηαία 

ηάμε ησλ Εαξηθείσλ Δθπαηδεπηεξίσλ Αξξέλσλ. Ζ εθπαίδεπζε ηεο Φηιηππνχπνιεο 

αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ήδε απφ ην 1885, εμαηηίαο ηεο αθνκνησηηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αθνινπζνχζε ην βνπιγαξηθφ θξάηνο, φηαλ πξνζαξηήζεθε ε Αλαηνιηθή Ρσκπιία ζηε 

βνπιγαξηθή εγεκνλία.
73

 Ζ πξνζάξηεζε απηή είρε νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα ην ειιεληθφ 

ζηνηρείν κε απνηέιεζκα ζηαδηαθά λα εγθαηαιείςεη ηελ Αλαηνιηθή Ρσκπιία.
74

 

Σειηθά, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ έιαβε ην απνιπηήξηφ ηεο ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1904 

θαη ζηηο 22 επηεκβξίνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο γξάθηεθε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή 

Αζελψλ.
75

 

Ζ νηθνγέλεηά ηεο είρε θξνληίζεη γηα ην ρψξν δηακνλήο ηεο ζην Οηθνηξνθείν 

ηεο Αζπαζίαο θνξδέιε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ δεχηεξνπ έηνπο ζπνπδψλ, 

θαηφπηλ αίηεζεο πνπ ππέβαιε θαη ε νπνία έγηλε δεθηή, έιαβε ππνηξνθία απφ ην 

Παλεπηζηήκην, ελψ γηα λα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηα έμνδα ηεο δηαηξνθήο ηεο 

θαηά ην ηξίην έηνο, έπεηηα απφ παξφηξπλζε ηεο νηθνγέλεηά ηεο δήηεζε απφ ηελ 

θνξδέιε λα δηδάζθεη θάπνηεο ψξεο ζην Παξζελαγσγείν ηεο, θάηη ην νπνίν έγηλε.
76

 

Σν Παξζελαγσγείν απηφ ήηαλ έλα απφ ηα νλνκαζηά εθείλεο ηεο πεξηφδνπ θαη παξείρε 

ζηα θνξίηζηα επξχηεξε κφξθσζε. πγθεθξηκέλα, δηδάζθνληαλ θαιιηηερληθά 

καζήκαηα, φπσο κνπζηθή, δσγξαθηθή, γιππηηθή θαη εξγφρεηξα, καζήκαηα πγηεηλήο, 

βξεθνθνκίαο, γεσπνληθήο, νηθνθπξηθά καζήκαηα, ηζηνξία πνιηηηζκνχ θαη ηέρλεο, 

ςπρνινγία θαη εζηθή.
77

 Απφ ην Παλεπηζηήκην απνθνίηεζε ην 1909 κε βαζκφ πηπρίνπ 

«Άξηζηα κεη‘ επαίλνπ».
78

 Σν γεγνλφο ηεο απνθνίηεζήο ηεο θαη κάιηζηα κε «άξηζηα» 

δελ πέξαζε απαξαηήξεην απφ ηελ Καιιηξξφε Παξξέλ, ε νπνία έγξαςε γηα ηε λέα 

Γηδάθηνξα ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ πσο είλαη κεγάιε ηηκή γηα ηηο Διιελίδεο λα 

επηηπγράλνπλ ζε επηζηήκεο δχζθνιεο φπσο είλαη ε Διιεληθή Φηινζνθία. Μεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηεο απφ ην Παλεπηζηήκην ζπλέρηζε λα δηδάζθεη ζην Παξζελαγσγείν ηεο 

Αζπαζίαο θνξδέιε.
79

 

Σν 1915 ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ έιαβε ππνηξνθία απφ ηελ Δπηηξνπή 

ηνπ Άζινπ ζσλνο ηαζάηνπ, ε νπνία ηεο εμαζθάιηζε ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηεο 

ζηε Επξίρε θαη ηε νξβφλλε. Δθεί παξαθνινχζεζε γηα ηξία ρξφληα θηινζνθία θαη 
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 Καηεξίλα Γαιαθνχξα, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο ειιεληθέο θνηλφηεηεο ηεο νζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο (19νο αηψλαο-1922): θνηλσληθνπνίεζε ζηα πξφηππα ηεο παηξηαξρίαο θαη ηνπ εζληθηζκνχ 

(Αζήλα: Gutenberg, 2008), 44. 
74

 Κσλζηαληίλνο Υαηδφπνπινο, «Ζ Θξάθε απφ ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε σο ηε ζπλζήθε ηεο 

Λσδάλεο (1352-1923) », ζην Όςεηο ηεο Ηζηνξίαο θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ ηεο Θξάθεο, επηκ. Παλαγηψηεο 

Κεξακάξεο θ.ά. (Κνκνηελή, 2015), 126. 
75

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 335–36; Παληνχιε, «Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ: πκβνιή ζηελ ηζηνξία 

ησλ Διιελίδσλ παηδαγσγψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα», 32–33; Σαηηάλα ηαχξνπ, «Μπξζίλε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ», Νέα Δζηία 110, ηρ. 1304 (1981): 1493. 
76

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 336; Παληνχιε, «Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ: πκβνιή ζηελ ηζηνξία ησλ 

Διιελίδσλ παηδαγσγψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα», 33. 
77

 [Καιιηξξφε Παξξέλ], «Γπλαηθεία θίλεζηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, ηρ. 969 (15 Ηνπλίνπ 1909): 741; 

Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Αζπαζία Βιαζίνπ θνξδέιε (Αζήλα: ρ.έ., 1964), 19. 
78

 Παληνχιε, «Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ: πκβνιή ζηελ ηζηνξία ησλ Διιελίδσλ 

παηδαγσγψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα», 33; ηαχξνπ, «Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ», 1493. 
79

 [Παξξέλ], «Γπλαηθεία θίλεζηο», 741. 
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άιια καζήκαηα. Ζ ππνηξνθία απηή είρε ζεζπηζηεί, θαζψο αλαγλσξίζηεθε ην πφζν 

αλαγθαία ήηαλ ε χπαξμε ελφο θαιά θαηαξηηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζα ζηειέρσλε θαίξηεο ζέζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο. Έηζη, εθείλε ηε ρξνληά 

απέλεηκε ζε δεθαπέληε εθπαηδεπηηθνχο ππνηξνθία πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξψζνπλ 

ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ηνπο κφξθσζε. Μεηαμχ απηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηξεηο ήηαλ γπλαίθεο. Ζ Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε Εσή Υαιθηνπνχινπ 

πξσηνβάζκηα δεκνδηδαζθάιηζζα, θαη ε Έιιε Λακπξίδνπ, ηειεηφθνηηε επίζεο ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο.
80

 

Ζ ππνηξνθία ηεο παξαηάζεθε έλα ρξφλν πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ 

εηδίθεπζή ηεο ζηελ ςπρνινγία ζην Ηλζηηηνχην Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο ηεο Γελεχεο, 

κε θαζεγεηή ηνλ Ed. Claparѐde θαη έπεηηα ζπλέρηζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηεο 

νξβφλλεο.
81

 

Έπεηηα, ινηπφλ, απφ ηέζζεξα ρξφληα ζπνπδψλ επέζηξεςε ζηελ Διιάδα θαη 

αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηνπ Αλψηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ 

Καιιηζέαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1919-1924, φπνπ πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ηε 

κέζνδν Montessori.  

Παξάιιεια ην 1921 ππήξμε έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο Αλσηέξαο 

Γπλαηθείαο ρνιήο, φπνπ θαη δίδαμε ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο 

θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Σν 1924 παληξεχηεθε ηνλ Θεφδσξν Παπαδεκεηξίνπ,
82

 παξαηηήζεθε απφ ην 

Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ θαη εγθαηαζηάζεθε κε ην ζχδπγφ ηεο ζην Λνλδίλν. Σν 

ελδηαθέξνλ ηεο, φκσο, γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα δε ζηακάηεζε. Με ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ζπδχγνπ ηεο πξαγκαηνπνίεζε ηαμίδηα ζε δηάθνξεο ρψξεο βιέπνληαο 

απφ θνληά ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ παηδαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζηηο 

αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο. Σηο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζε ηηο κεηαθέξεη ζηνλ ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν κέζα απφ ηηο παηδαγσγηθέο-επηζηεκνληθέο ηεο κειέηεο.
83

 

Έηζη, ινηπφλ, κπνξεί λα απνρψξεζε αξθεηά λσξίο απφ ηελ ελεξγφ 

εθπαηδεπηηθή δξάζε, σζηφζν ζπλέρηζε λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνκέα παξάγνληαο πινχζην ζπγγξαθηθφ έξγν, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη 

παηδαγσγηθέο-επηζηεκνληθέο κειέηεο, παηδηθά θαη ζρνιηθά βηβιία. 
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 «Σν ηαζάηεηνλ θαη ην Κνξγηαιέλεηνλ άζινλ», Αγσγή 1, ηρ. 4 (1915): 241; «Σν άζινλ ηνπ θ. 

ηαζάηνπ», Αγσγή 1, ηρ. 1 (1915): 62-63; Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ λέα αγσγή: ζεσξία 

θαη κέζνδνη, η. 2 (Αζήλα: Βηβιία γηα ινπο, 1980). 
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 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ λέα αγσγή. 
82

 Διεχζεξνλ Βήκα, 6 Οθησβξίνπ 1924. 
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ζνλ αθνξά, ινηπφλ, ζην επηζηεκνληθφ ηεο έξγν, ην 

1932 εμέδσζε ηα Παηρλίδηα κε ηξαγνχδηα: νξγαλσκέλα κε 

βάζε ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο γηα παηδηά σο 12 ρξνλψλ, πνπ 

φπσο αλαθέξεη ε ίδηα ζηνλ πξφινγν απεπζπλφηαλ αθελφο 

ζηνπο δαζθάινπο κε ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζεη ψζηε λα 

θάλνπλ ην ζρνιείν δσληαλφ θαη ραξνχκελν θαη αθεηέξνπ 

ζηνπο γνλείο, ζηνπο θσηηζκέλνπο θαη πξσηνπφξνπο φπσο 

ηνπο ραξαθηεξίδεη γνλείο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαλ γηα ηε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κέζα απφ απηφ ην 

βνήζεκα ζα έβξηζθαλ πιηθφ γηα ηε δεκηνπξγηθή 

απαζρφιεζή ηνπο. Σν έξγν απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

δηδαθηηθήο πείξαο ηεο Κιεάλζνπο αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο 

ηεο παξαηήξεζεο, έξεπλαο θαη κειέηεο παηδαγσγηθψλ 

ζπζηεκάησλ ρσξψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ επηζθέθζεθε.
84

 Δίλαη ην απνηέιεζκα κηαο 

πξνζπάζεηαο δέθα εηψλ. Σν έξγν πεξηέρεη παηρλίδηα δξακαηνπνίεζεο (δξακαηηθά), 

κίκεζεο (κηκεηηθά), παηρλίδηα πνπ έρνπλ θίλεζε θαη ξπζκφ (ξπζκηθά) θαη παηρλίδηα 

νκαδηθά (αληαγσληζηηθά), ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ πνηήκαηα, κεισδίεο θαη 

νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. Πεξηέρνληαη πεξίπνπ 150 κεισδίεο, 30 απφ ηηο νπνίεο 

δελ έρνπλ δερηεί θάπνηα επεμεξγαζία, 103 είλαη ηξνπνπνηεκέλεο ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη 15 απνηεινχλ μέλεο κεισδίεο. Δπίζεο, 

θάπνηα παηρλίδηα ζπλνδεχνληαη απφ εηθφλεο θαη ζθίηζα. Γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε ηνπ έξγνπ ιίγεο είλαη νη έγρξσκεο εηθφλεο.
85

 πσο 

αλαθέξεη ε ίδηα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παηρλίδηα θαη ηα ηξαγνχδηα δνθηκάζηεθαλ 

ζην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο ζηα πέληε ρξφληα πνπ ην δηεχζπλε αιιά θαη 

ζε άιια ζρνιεία. ηελ επεμεξγαζία ησλ μέλσλ ηξαγνπδηψλ ζπλεξγάζηεθε κε ηε 

δαζθάια ηεο σδηθήο ηνπ Αλψηεξνπ Σκήκαηνο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ Κιεηψ 

αθειιαξίδνπ, κε ηε Babsy Κεθαιά, ηηο Ννχια θαη Νίηζα Μφζρνπ.
86

 ε νξηζκέλα 

παηρλίδηα ρξεζηκνπνίεζε αληίγξαθα απφ ζρέδηα ηεο ιανγξάθνπ Αγγειηθήο 

Υαηδεκηράιε. ζνλ αθνξά ζηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ βηβιίνπ, απηέο πξνέθπςαλ απφ 

ηηο εξγαζίεο πνπ παξαθνινχζεζε ε ίδηα ζε μέλα ζρνιεία, θπξίσο αγγιηθά θαη 

γαιιηθά, θαζψο θαη απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Σηηίθα Γεξαθάξε-Κφληε, δαζθάια 

ησλ ηερληθψλ καζεκάησλ ζην Αλψηεξν Σκήκα ηνπ Γηδαζθαιείνπ.
87

 

Ηδηαίηεξα ζεηηθή ήηαλ ε πξφζιεςε ηνπ έξγνπ ηεο απφ ηνλ ηχπν ηεο επνρήο. 

Απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ Διιελίο ζρνιηάζηεθε σο έλα «αλέιπηζηα πνιχηηκν 

βνήζεκα» γηα δαζθάινπο θαη γνλείο θαη σο κηα «επηζηεκνληθή εξγαζία πξσηφηππε, 

άξηηα θαη πξσηνθαλήο […] πνιπηηκφηαην απφθηεκα ηεο Διιεληθήο Παηδαγσγηθήο 

Βηβιηνζήθεο […] γηγαληηαίν βήκα ηεο ειιεληθήο επηζηήκεο πξνο ηα εκπξφο».
88
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Σν 1952 εμέδσζε ην έξγν ηεο Ζ Νέα Αγσγή: 

Θεσξία θαη κέζνδνη, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξεηο 

ηφκνπο. χκθσλα κε ηνλ Αιέμε Γεκαξά, ην έξγν απηφ 

απνηέιεζε ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε ηεο Μεζφδνπ ησλ 

Βησκάησλ, ε νπνία άιιαμε ηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα 

ηνπ ζρνιείνπ.
89

 Θεηηθή ήηαλ θαη ε άπνςε ηνπ 

Αιέμαλδξνπ Γεικνχδνπ, ν νπνίνο ππνζηήξημε πσο ε 

κειέηε απηή δελ ήηαλ απνζπαζκαηηθή, αληίζεηα 

βαζηδφηαλ ζηε κειέηε πξψησλ πεγψλ αιιά θαη ζηελ 

πξνζσπηθή θαη πνιπεηή παξαθνινχζεζε ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ησλ Αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο ζε δηάθνξα 

ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, επηζεκαίλεη πσο ζε 

αληίζεζε κε άιινπο Έιιελεο παηδαγσγνχο, νη νπνίνη 

επηθεληξψλνληαλ ζηελ κεηαξξπζκηζηηθή παηδαγσγηθή 

θίλεζε ηεο Γεξκαλίαο, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ 

εζηίαζε ζηελ αγγινζαμνληθή παηδαγσγηθή θίλεζε.
90

 Θεηηθή ήηαλ ε πξφζιεςε ηνπ 

έξγνπ ηεο θαη απφ ηνλ ηχπν ηεο επνρήο. Σα Νέα αλαθέξνπλ, «Δίλαη ην πξψηνλ 

Διιεληθφλ ζπλζεηηθφλ έξγνλ, ην νπνίνλ αληηθξχδεη ζπλνιηθά ην πνιχπιεπξνλ πξφβιεκα 

ηεο Νέαο Αγσγήο, ζεκειηψλεηαη ζε βαζείαλ γλψζηλ θαη αληηθεηκεληθήλ εθηίκεζηλ ησλ 

ακέζσλ πεγψλ θαη ζε πινπζησηάηελ πξνζσπηθήλ πείξαλ ησλ ζρεηηθψλ εθαξκνγψλ».
91

     

 Ο πξψηνο ηφκνο αθνξά ζηε κέζνδν ησλ βησκάησλ ζην δεκνηηθφ θαη ζηα 

αλψηεξα ιατθά ζρνιεία. Αξρηθά, αλαθέξεηαη εθηελψο ζηνλ θηιφζνθν θαη παηδαγσγφ 

John Dewey, ηνλ νπνίν ζεσξεί σο ηνλ ζεκειησηή ηεο Νέαο Αγσγήο θαη έπεηηα 

επηθεληξψλεηαη ζηε κέζνδν ησλ βησκάησλ, πνπ ν ηειεπηαίνο εηζήγαγε, αλαιχνληαο 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Ο δεχηεξνο ηφκνο αθνξά ζηε κέζνδν ησλ 

βησκάησλ ζηε κέζε παηδεία. Ο ηξίηνο ηφκνο αθνξά ζηελ αλάιπζε θαη θξηηηθή 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ, κεζφδσλ/εθαξκνγψλ ή ηερληθψλ ζην πιαίζην θαη πάιη 

ηεο Νέαο Αγσγήο. Απηά είλαη ην ζχζηεκα Γάιηνλ, ην ζχζηεκα Βηλλέηθα, νη ζρνιηθνί 

ζπλεηαηξηζκνί, ε ηερληθή ηνπ ζρνιηθνχ πηεζηεξίνπ, ε κέζνδνο Montessori θαη ε 

κέζνδνο ηεο ειεχζεξεο εξγαζίαο κε νκάδεο.
92

 Απνηειεί έλα έξγν πνπ ε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ πξνεηνίκαδε γηα αξθεηά ρξφληα. Έρνληαο γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη φζσλ αληηκεηψπηζε ε ίδηα σο 

εθπαηδεπηηθφο, θαζψο θαη έρνληαο απνθηήζεη πνιχηηκε γλψζε θαη εκπεηξία απφ ηελ 

επίζθεςή ηεο ζε πνιιά ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνχ, φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη φισλ ησλ 

                                                           
89

 Αιέμεο Γεκαξάο, Κιείζηε ηα ζρνιεία: εθπαηδεπηηθά άπαληα (Αζήλα: Γλψζε, 1985), λζη. 
90

 Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, «Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ: "Ζ Νέα Αγσγή: ζεσξία θαη 

κέζνδνη"», Παηδεία θαη Εσή, ηρ. 13 (Ηαλνπάξηνο 1953): 29–32. 
91

 Σα Νέα, 1 Οθησβξίνπ 1952. 
92
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ηχπσλ, φπνπ παξαθνινχζεζε απφ θνληά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ δηάθνξνη 

παηδαγσγνί εθεί θαη ην πψο απηά επηιχνληαλ ζηελ πξάμε, νδεγήζεθε ζηε ζπγγξαθή 

απηνχ ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ηε Νέα Αγσγή.
93

  

Σν 1980 εμέδσζε ην ηειεπηαίν ηεο επηζηεκνληθφ έξγν κε ηίηιν Σν Αξραίν 

Γξάκα, ζην νπνίν εμεηάδεηαη ε ηξαγσδία θαη ε θσκσδία θαη αλαιχνληαη έξγα 

ηξαγηθψλ ζπγγξαθέσλ θαη θσκσδίεο.
94

 

Σν 1924 ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ καδί κε ηνλ Μηράιε Παπακαχξν 

ζπλέγξαςαλ ην αλαγλσζηηθφ Σα παηδηά γηα ηε Β‘ ηάμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ,
95

 ην 

νπνίν δέρηεθε ηδηαίηεξα ζεηηθή θξηηηθή απφ ηελ πιεπξά ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη κέξνπο ηνπ ηχπνπ, αιιά θξίζεθε θαη αξλεηηθά, θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηνλ πχξν Καιιηάθα, πξνεμάξρσλ ηεο αληίζεηεο πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο, φζνλ 

αθνξά ζην πεξηερφκελφ ηνπ αιιά κε βαζχηεξε αηηία ηε γιψζζα πνπ ήηαλ γξακκέλν, 

δειαδή, ηε δεκνηηθή.
96

 Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ δέθα ρξφληα αξγφηεξα, ην 

1934, ζπλέγξαςε ην δεχηεξν αλαγλσζηηθφ ηεο, κε ηίηιν Ζ ραξά ηνπ παηδηνχ.
97 

Δθηελέζηεξε αλαθνξά θαη ζηα δχν αλαγλσζηηθά γίλεηαη ζε επφκελν θεθάιαην. 

ηηο εθπαηδεπηηθέο ηεο κειέηεο κπνξεί λα εληαρζεί θαη ε βηνγξαθία ηεο 

Αζπαζίαο θνξδέιε, πνπ εμέδσζε ην 1964, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε δσή, ην έξγν θαη 

ηελ πξνζθνξά απηήο ηεο δξαζηήξηαο θαη γλσζηήο εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ηνπ 

παηέξα ηεο.
98

 

Αμηφινγε είλαη θαη ε ινγνηερληθή παξαγσγή ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ. 

Σν 1960 εμέδσζε ην Υακέλνη Κφζκνη, ην νπνίν απνηειεί έλα απηνβηνγξαθηθφ 

ινγνηερληθφ έξγν κέζα απφ ην νπνίν μεηπιίγεηαη ε δσή ηεο ίδηαο θαη ηεο νηθνγέλεηά 

ηεο, ελψ ην 1962 εμέδσζε ην κπζηζηφξεκα Σν πξφζσπν ηεο γπλαίθαο, ζην νπνίν γχξσ 

απφ κηα θεληξηθή εξσίδα παξνπζηάδνληαη θαη ςπρνγξαθνχληαη άιιεο γπλαηθείεο θαη 

αλδξηθέο κνξθέο.
99

 Δπίζεο, ην 1910 δεκνζηεχεη ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ ηεο 

Καιιηξξφεο Παξξέλ ην ιπξηθφ πεδφ έξγν Πξνο ηε δχλακη…,
100

 ελψ ηελ επφκελε 

ρξνληά δεκνζηεχεη άιια δχν επίζεο ιπξηθά πεδά, Σν παξακχζη
101

 θαη ην Όλεηξα θαη 

δσή.
102

 Καη ηα ηξία απηά έξγα ηεο, ηα νπνία είλαη κηθξήο έθηαζεο, ηα ππνγξάθεη κε ην 

φλνκά ηεο «Μπξζίλε».  
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Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ παξνπζηάδεη, επίζεο, ζεκαληηθή αξζξνγξαθία 

ζε δηάθνξα έληππα ηεο πεξηφδνπ, εθπαηδεπηηθά θαη γπλαηθεία πεξηνδηθά, 

ζπλδηθαιηζηηθά έληππα θαη εθεκεξίδεο ηεο επνρήο. Άξζξα ηεο γηα παξάδεηγκα 

εληνπίδνληαη ζηα πεξηνδηθά Παηδεία (1936) θαη Παηδεία θαη Εσή (1946-1962) ησλ 

Μίιηνπ Κνπληνπξά θαη Δπάγγεινπ Παπαλνχηζνπ, αληίζηνηρα, ζην ρνιείν θαη Εσή 

(1953-1999) ηνπ Αλδξέα Ενκπαλάθε, ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ (1887-1917) ηεο 

Καιιηξξφεο Παξξέλ, ζην Διιελίο (1921-1940) ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Διιελίδσλ, 

ζην Μηθξαζηαηηθφλ Ζκεξνιφγηνλ (1907-1919) ηεο Διέλεο βνξψλνπ, ζην πεξηνδηθφ 

Δξγαζία (1923-1925) ηνπ Μηράιε Παπακαχξνπ, ζην Γηδαζθαιηθφ Βήκα (1924-1950), 

ζηε Νέα Δζηία (1927-ζήκεξα) θαη ζηελ εθεκεξίδα ην Διεχζεξνλ Βήκα (1922-1945) 

ηνπ Γ. Λακπξάθε.
103

  

Δπίζεο, σο ππέξκαρνο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζπκκεηείρε ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

κηιν θαη απνηέιεζε έλα απφ ηα επηά κέιε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ην 1921.
104

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ δξαζηεξηνπνηνχηαλ θαη ζε ζπιιφγνπο κε 

θεκηληζηηθή δξάζε. πγθεθξηκέλα, απνηέιεζε ηδξπηηθφ ζηέιερνο ηνπ Λπθείνπ ησλ 

Διιελίδσλ ην 1911 θαη κέινο ηνπ πλδέζκνπ ππέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαίθαο. 

ην πιαίζην απηψλ ησλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ κεηαμχ άιισλ παξαρψξεζε ζεηξά 

δηαιέμεσλ, φπσο εθείλεο κε ζέκα: «Πεξί ησλ γπλαηθείσλ ηχπσλ ηνπ νθνθιένπο. 

Σέθκεζα – Γεηάλεηξα», νη νπνίεο δεκνζηεχηεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ 

πξνθαιψληαο ηνλ ελζνπζηαζκφ ηεο Παξξέλ ε νπνία αλαθέξεη: «…αη δχσ θαηά ζεηξάλ 

νκηιίαη ηεο δνο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο δηδάθηνξνο ηεο Φηινινγίαο, κηαο πνιχ λέαο θαη 

ραξηησκέλεο θφξεο, εμέπιεμαλ, εγνήηεπζαλ, έθακαλ ηδηαηηέξα εληχπσζηλ».
105

 Δπίζεο, 

ην 1923 θαη ην 1936 απνηέιεζε κέινο ηνπ Οκίινπ Καζεγεηξηψλ θαη ηεο 

ππνεπηηξνπήο Παηδείαο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο αληίζηνηρα, ζπκκεηέρνληαο ζηελ 

ζχληαμε ππνκλεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα.
106

 

Δπίζεο, ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Λχθεην, απνηειεί θαη κέινο ηεο «Διιεληθήο Λανγξαθηθήο 

Δηαηξείαο», ελφο ζσκαηείνπ πνπ ηδξχζεθε απφ ηνλ Νηθφιαν Πνιίηε ην 1909 θαη 

αζρνινχηαλ κε ηελ ιανγξαθία θαη ηελ εζηκνινγία. Σν ζσκαηείν απηφ ζπλεξγαδφηαλ 

κε ην Λχθεην Διιελίδσλ, θαζψο είραλ θνηλνχο ζθνπνχο κε πνιιά απφ ηα κέιε ηνπο 
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214. 
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 Αζελά Γατηάλνπ-Γηαλληνχ, «Γχν πλέδξηα εθπαηδεπηηθά ζηελ Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά», Διιελίο, 
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λα είλαη θνηλά, φπσο ε Άλλα Απνζηνιάθε θαη ε νθία Μηλέτθν.
107

 Πιεξνθνξίεο γηα 

ηε δξάζε ηεο ζην πιαίζην ηεο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο δελ εληνπίζηεθαλ, παξφια 

απηά γίλεηαη αληηιεπηφ έλα επηπιένλ ελδηαθέξνλ ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, 

απηφ γηα ηελ παξάδνζε θαη ηα ήζε θαη έζηκα γεληθφηεξα. Άιισζηε, φπσο, καο 

πιεξνθνξεί θαη ε ίδηα ζην έξγν ηεο Παηρλίδηα κε Σξαγνχδηα θάπνηεο απφ ηηο κεισδίεο 

θαη ηα πνηήκαηα πνπ ζπκπεξηέιαβε ζε απηφ πξνέξρνληαη απφ ηε ιατθή παξάδνζε.
108

 

Παξαρψξεζε, επίζεο, δηάιεμε ζην Παξζελαγσγείν ηεο Αζπαζίαο θνξδέιε 

ζρεηηθά κε ηελ Οιπκπία. Ο ιφγνο ηεο ήηαλ ηφζν σξαίνο πνπ ε Παξξέλ αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά πσο ηελ πεξηγξαθή ησλ αξραίσλ κλεκείσλ ηεο Οιπκπίαο ζα ηε 

δήιεπαλ νη θαιχηεξνη αξραηνιφγνη.
109

 Δίρε επίζεο, πξαγκαηνπνηήζεη ηέζζεξηο 

εθπαηδεπηηθέο δηαιέμεηο, ζηηο 14, 21, 28 θαη 29 Μαξηίνπ 1936, ζηελ αίζνπζα ηνπ 

Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ, κε ζέκα ηελ θξαηηθή αγγιηθή εθπαίδεπζε.
110

  

εκαληηθή ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο θαη ζε ζπλέδξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. πγθεθξηκέλα, ζπκκεηείρε ζην πλέδξην Γηεπζπληψλ 

θαη Τπνδηεπζπληψλ Γηδαζθαιείσλ ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Νεπηαγσγψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1930, εθθξάδνληαο ηηο απφςεηο ηεο γηα ηε 

ζεκαζία ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη ηελ ίδηα πεξίνδν ζπκκεηέρεη ζην πλέδξην γηα ηελ 

Πξνζηαζία ηεο Μεηξφηεηαο θαη ηνπ Παηδηνχ.  

 Σέινο, ζηηο 15.4.1951 νπφηε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε καδηθή 

ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ζηηο εθινγέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ ζπκκεηείρε ζε απηέο κε ηνλ ζπλδπαζκφ «Κνηδηά-Αζήλαη». Άιιεο 

ζπλππνςήθηέο ηεο ήηαλ νη Υ. Πξάηζηθα, Σ. Μπηηιελαίνπ, ε Δ. Πνιίηε θαη ε Π. 

Καΐξε. Παξά ην γεγνλφο φηη ν ζπλδπαζκφο Κνηδηά ζπγθέληξσζε έλα αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηφ ςήθσλ, σζηφζν θακηά γπλαίθα δελ εθιέρζεθε δεκνηηθή ζχκβνπινο.
 111

 

Απφ ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, απνδεηθλχεηαη ε πνιπδηάζηαηε δξάζε ηεο 

Μπξζίλεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ηφζν ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζε 

επηζηεκνληθφ, θνηλσληθφ θαη θεκηληζηηθφ, κε έληνλε δξάζε θπξίσο ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ. 

                                                           
107

 άζα Μφζρνπ-αθνξξάθνπ, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο (Αζήλα: ρ.ε., 1990), 115, 

118. 
108

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Παηρλίδηα κε ηξαγνχδηα, 20–22. 
109

 [Καιιηξξφε Παξξέλ], «Γηαιέμεηο», Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, ηρ. 985 (15 Απξηιίνπ 1910): 1143. 
110

 «Δθπαηδεπηηθέο δηαιέμεηο», Αζελατθά Νέα, 14 Μαξηίνπ 1934. 
111

 Γήκεηξα ακίνπ, Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ Διιελίδσλ 1864-1952: Ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη 

θαζνιηθή ςεθνθνξία (Αζήλα: Γίθαην & Οηθνλνκία-Π.Ν. άθθνπιαο, 2013), 283. 



28 

 

Κεθάιαηο 3
ο
 

«Έλας εθπαηδεσηηθός θόζκος πέθηεη θη έλας θαηλούργηος αγωλίδεηαη λα 

ζεθωζεί» 

3.1 Πλεύκα αλαλέωζες ζηελ εθπαηδεσηηθή πραγκαηηθόηεηα 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηφζν ζηελ Ακεξηθή φζν θαη ζηελ Δπξψπε, φπνπ είρε 

νινθιεξσζεί ε βηνκεραληθή αλάπηπμε, άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη λέεο παηδαγσγηθέο 

ηδέεο θαη λέεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο σο απνηέιεζκα κηαο έληνλεο θξηηηθήο πνπ άξρηζε 

λα αζθείηαη απέλαληη ζην «παιαηφ ζρνιείν» θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
112

 

Σν παιαηφ ζρνιείν ήηαλ δαζθαινθεληξηθφ. Κεληξηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαηείρε ν δάζθαινο, ν νπνίνο ήηαλ ν θνξέαο ηεο γλψζεο, ηελ νπνία 

κεηέδηδε ζην καζεηή ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ. Ήηαλ ζρνιείν ηεο «δηδαθηέαο χιεο», φπνπ ν καζεηήο 

απνκλεκφλεπε παζεηηθά ηηο γλψζεηο, νη νπνίεο ήηαλ απνθνκκέλεο απφ ηελ 

πξαγκαηηθή δσή. Δπίζεο, ήηαλ θαηαπηεζηηθφ απέλαληη ζην δάζθαιν, θαζψο ηνπ 

ζηεξνχζε ηελ ειεπζεξία λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο. Χο θξηηηθή, ινηπφλ, απέλαληη ζε 

απηφ ην ζρνιείν δηακνξθψζεθε ην θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο-Πξννδεπηηθήο 

Δθπαίδεπζεο φπσο νλνκάζηεθε ζηε Γαιιία θαη ηηο αγγινζαμνληθέο ρψξεο, ηνπ 

ρνιείνπ Δξγαζίαο θαη ηεο Μεηαξξπζκηζηηθήο Παηδαγσγηθήο, φπσο νλνκάζηεθε ζηε 

Γεξκαλία.
113

 Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ θηλήκαηνο πξφηεηλαλ έλα «λέν ζρνιείν», φπνπ ν 

καζεηήο ζα απνηεινχζε ην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ζα ζηφρεπε 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ, νη καζεηέο θαη νη 

δάζθαινη ζα απνηεινχζαλ δεκηνπξγηθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη ε κάζεζε ζα βαζηδφηαλ 

ζηελ απηελέξγεηα θαη ζηε ζχλδεζή ηεο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ θαη ηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα.
114

 

ηε δηακφξθσζε ησλ αξρψλ ηνπ λένπ θηλήκαηνο ζπλέβαιαλ επηκέξνπο 

επηζηήκεο φπσο ε βηνινγία, ε θνηλσληνινγία, ε θηινζνθία, ε ςπρνινγία θαη ε 

παηδαγσγηθή επηζηήκε, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο έδσζαλ ζηνηρεία ηνπο ψζηε λα 

δηακνξθσζεί ε θηινζνθία ηεο Νέαο Αγσγήο.
115

  

Με βάζε, ινηπφλ, απηέο δηακνξθψζεθαλ νη αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ζην ζεβαζκφ ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, ζηελ 

αμία ηεο απηελέξγεηαο, ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ σο νινθιεξσκέλεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ζηε ιεηηνπξγηθή ζρέζε ζρνιείνπ θαη θνηλφηεηαο, ζηελ ειεπζεξία 

ηνπ παηδαγσγνχκελνπ λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη κέζσ ηεο πείξαο λα ηθαλνπνηήζεη ηελ 

                                                           
112

 Υξήζηνο Αλησλίνπ, Παηδαγσγνί θαη Παηδαγσγηθή ζηελ Διιάδα (Αζήλα: Παηάθε, 2011), 128–29; 

Γεκήηξεο Υαξαιάκπνπο, Ο Δθπαηδεπηηθφο Όκηινο: ε ίδξπζε, ε δξάζε ηνπ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε θαη ε δηάζπαζή ηνπ (Θεζζαινλίθε: Κπξηαθίδεο, 1987), 23. 
113

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 122. 
114

 Αλησλίνπ, Παηδαγσγνί θαη Παηδαγσγηθή ζηελ Διιάδα, 130; Γεψξγηνο Κνληνκήηξνο, «Ζ γεξκαληθή 

Μεηαξξπζκηζηηθή Παηδαγσγηθή θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε θαηά ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα» (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 2006); Υαξαιάκπνπο, Ο Δθπαηδεπηηθφο Όκηινο, 23. 
115

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ λέα αγσγή, η. 1, 9. 
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αλάγθε ηνπ γηα έξεπλα θαη δεκηνπξγία θαη ηέινο ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ 

παηδαγσγνχκελνπ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δίλνληαη επθαηξίεο γηα δηάθνξεο 

δξάζεηο.
116

  

Οη ζεκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνη ηνπ θηλήκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο ζηελ 

Ακεξηθή ήηαλ νη J. Dewey, W. Kilpatrick θαη H. Morrison, ζηε Γεξκαλία νη G. 

Kerschensteiner, H. Gaudig, Otto Scheibner θαη S. Kawerau, ζηε Γαιιία θαη Διβεηία 

ν Ed. Claparéde, ν R. Dottrens, ν J. Piaget θαη ν C. Freinet θαη ζηε νβηεηηθή Έλσζε 

ν A. Makarenko.
117

  

Οη παηδαγσγνί απηνί έδσζαλ λέν πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ 

ηηο ζεσξεηηθέο ηνπο αξρέο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο πξαθηηθέο.
118

 

Παξά ηηο φπνηεο δηαθνξέο πνπ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζεη θαλείο κειεηψληαο 

εθηελέζηεξα ηνλ θάζε παηδαγσγφ θαη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ Νέα ζρνιεία, απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη ε θνηλή 

ηνπο αθεηεξία, ε αλαγλψξηζε ηεο απνηπρίαο ηνπ παξειζφληνο θαη ε πίζηε πσο ην 

ζρνιείν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε.
119

 

Σελ ίδηα πεξίνδν πνπ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή ε Παηδαγσγηθή απνθηά 

λέεο θαηεπζχλζεηο κε ηε ζπκβνιή ησλ επηζηεκψλ ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο 

Κνηλσληνινγίαο, θπξίσο ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηνλ νηθνλνκηθφ 

θαη ηερλνινγηθφ ηνκέα, ζηελ Διιάδα αξρίδεη κία πεξίνδνο έληνλεο ακθηζβήηεζεο θαη 

θξηηηθήο απέλαληη ζηελ ππάξρνπζα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα.
120

 Σελ πεξίνδν 

1850-1900 ζεκεηψζεθε κηα ζεηξά εμειίμεσλ ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη ζε πνιηηηθφ 

θαη ηδενινγηθφ επίπεδν. Γεκηνπξγήζεθε ε κηθξή θαη κεζαία ηδηνθηεζία, απμήζεθε ε 

αγξνηηθή παξαγσγή, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εγγεηνβειηησηηθά έξγα, αλαπηχρζεθε ε 

βηνκεραλία θαη ζπγθξνηήζεθε κηα δηαθξηηή αγξνηηθή ηάμε.
121

 Οη 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο απηέο κεηαβνιέο πνπ ζπληειέζηεθαλ απαηηνχζαλ ηελ χπαξμε 

ελφο αζηηθνχ θξάηνπο, ε ζεκειίσζε ηνπ νπνίνπ πξνυπέζεηε αιιαγέο ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε.
122

 

Άξρηζε, ινηπφλ, λα αζθείηαη έληνλε θξηηηθή ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ ραξαθηήξηδαλ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απφ ην 1834, 

νπφηε θαη νξγαλψζεθε λνκνζεηηθά, έσο θαη ην 1895, φπσο ν ζπγθεληξσηηζκφο, ε 
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 ην ίδην, 17–18. 
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νκνηνκνξθία, ν θιαζηθηζηηθφο ηνπ πξνζαλαηνιηζκφο.
123

 ηε ζέζε ηνπ ππάξρνληνο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνσζνχληαλ έλα αζηηθφ ζρνιείν ην νπνίν ζα ήηαλ ζε 

ζέζε λα πξνεηνηκάζεη θαηάιιεια ηνπο καζεηέο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Ζ ηάζε απηή εκθαλίζηεθε (ειάρηζηα) ζην 

λφκν ηνπ 1895, έγηλε φκσο πην ζπγθεθξηκέλε ζηηο επφκελεο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ επηρεηξήζεθαλ κε ην λνκνζρέδην ηνπ 1899.
124

 Σν αίηεκα γηα αιιαγή 

γίλεηαη αθφκε πην επηηαθηηθφ ην 1897, φηαλ ε ήηηα ηεο Διιάδαο ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ 

πφιεκν νδήγεζε ζηελ αλάγθε λα ππάξμεη κηα γεληθφηεξε αιιαγή ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα θιίκα απηνπεπνίζεζεο 

πνπ ζα νδεγνχζε ην Έζλνο ζηελ πξφνδν θαη θπξίσο ζηελ «νινθιήξσζή» ηνπ 

(εδαθηθά).
125

 Ζ ζπζρέηηζε ηνπ ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ θαη ησλ εζληθψλ 

δεηλψλ ήηαλ έληνλε θαη δηαηππσλφηαλ θαη ζηα λνκνζρέδηα ηνπ 1899.
126

 Χο ιχζε, 

ινηπφλ, ηνπ εζληθνχ πξνβιήκαηνο πξνηείλνληαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε αλάπηπμε ηεο ηερληθνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε επηθξάηεζε 

ηεο αξρήο ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ νη 

κειινληηθνί εξγαδφκελνη, αιιά θαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζσζηνί πνιίηεο.
127

 

Δπηπξνζζέησο, ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, έλα άιιν δήηεκα 

πνπ ηέζεθε ήηαλ ην ζέκα ηεο γιψζζαο. Ζ κφξθσζε ηνπ ιανχ, πνπ πξνσζνχληαλ σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο ιχζεο ηνπ εζληθνχ δεηήκαηνο, ζπλδεφηαλ άκεζα, ζχκθσλα κε 

ηνπο θηιειεχζεξνπο, κε ηε κνξθή πνπ ζα έπξεπε λα απνθηήζεη ε γιψζζα πνπ ζα 

δηδαζθφηαλ ζην ζρνιείν θαη θαη‘ επέθηαζε κε ην πεξηερφκελν ηεο παξερφκελεο 

αγσγήο.
128

 Δπνκέλσο, ηξεηο ήηαλ νη ζπληζηψζεο πνπ δηακφξθσλαλ ην πλεπκαηηθφ 

θιίκα ηεο επνρήο˙ ην θίλεκα ηνπ Γεκνηηθηζκνχ, ν ζεηηθηζκφο θαη ε ήηηα ηνπ 1897.
129

  

Ζ δπζαξέζθεηα γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε αλάγθε αλαλεσηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ εθθξάζηεθε θαη ζην Πξψην Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ηνλ Μάξηην ηνπ 1904. Σν ζπλέδξην νξγαλψζεθε απφ 

ηνλ χιινγν πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ, απφ ηνλ Φηινινγηθφ 

χιινγν Παξλαζζνχ θαη απφ ηνλ χιινγν πξνο Γηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ.
130

 ε 

απηφ έιαβαλ κέξνο νξγαλψζεηο, ζχιινγνη, ιφγηνη, εθπαηδεπηηθνί, θαζεγεηέο ηφζν απφ 

ην θξάηνο φζν θαη απφ ηνλ Διιεληζκφ ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ην 

εμσηεξηθφ, θάλνληαο ηνλ Γεικνχδν λα κηιά γηα «ζπλαγεξκφ ηνπ Διιεληζκνχ γηα ηελ 
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παηδεία ηνπ».
131

 πκκεηείραλ ζπλνιηθά 979 κέιε απφ ηα νπνία ηα 155 ήηαλ γπλαίθεο 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ή ήηαλ εθπξφζσπνη Αλψηεξσλ 

Παξζελαγσγείσλ θαη ζπιιφγσλ.
132

 Σν πλέδξην απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα ηκήκαηα, 

ζε θαζέλα απφ ηα νπνία ηέζεθαλ πξνο ζπδήηεζε αλάινγα δεηήκαηα. Απηά ήηαλ ηεο 

ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, ηεο γπλαηθείαο αγσγήο θαη ηεο 

ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.
133

 ην ζπλέδξην επηζεκάλζεθαλ νη 

αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππήξμε έλαο γφληκνο πξνβιεκαηηζκφο 

πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαη δηαηππψζεθαλ πξνηάζεηο γηα ηελ χπαξμε θαζνιηθήο 

ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηα δχν θχια, ηελ νξγάλσζε ηεο 

ηερληθνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, ηελ θαηάξηηζε θαη 

κνληκφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηέινο ηε βειηίσζε ησλ δηδαθηηθψλ 

εγρεηξηδίσλ ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ θαη γιψζζαο.
134

 Χζηφζν, φζνλ αθνξά ζην 

δήηεκα ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο εμαθνινχζεζαλ λα επηθξαηνχλ νη απφςεηο πεξί 

δηαθνξεηηθψλ πλεπκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ γπλαηθψλ, βαζηζκέλεο ζε επηζηεκνληθή 

-ηεο επνρήο- επηρεηξεκαηνινγία, θάηη πνπ νδεγνχζε ζε κηα ππνβαζκηζκέλε 

εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε απηήλ ησλ αγνξηψλ.
135

    

Πνιινί παηδαγσγνί αλαγλσξίδνληαο ηελ άζρεκε θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο 

αιιά θαη απνγνεηεπκέλνη απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ Διιάδα ζηξέθνληαη γηα 

πεξαηηέξσ ζπνπδέο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, κε θπξηφηεξεο ηε Γεξκαλία θαη ηε 

Γαιιία, φπνπ ππήξρε πξσηνπνξία ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Δθεί έξρνληαη ζε επαθή 

κε ηηο λέεο παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, έξρνληαη ζε επαθή κε ην θίλεκα ηεο Νέαο 

Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο, θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ ηηο 

κεηαθέξνπλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηηο εθαξκφζνπλ ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. 

Απφ ηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο Νέαο Αγσγήο ζηελ Διιάδα ζεσξνχληαη νη 

παηδαγσγνί Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο (1880-1956), ν νπνίνο εηζήγαγε ηηο αξρέο ηεο 

Νέαο Αγσγήο ζην Αλψηεξν Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ ηελ πεξίνδν 1908-1911 θαη 

ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν ηελ πεξίνδν 1923-1926, ν Γεκήηξεο Γιελφο (1882-

1943), ν νπνίνο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο Αλσηέξαο Γπλαηθείαο ρνιήο, πνπ 

ιεηηνχξγεζε ηελ πεξίνδν 1921-1923, δηεπζπληήο ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο θαη 

ζπγγξαθέαο ησλ λνκνζρεδίσλ ηνπ 1913, ν Μίιηνο Κνπληνπξάο ν νπνίνο δηεχζπλε ην 

Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο ηελ πεξίνδν 1927-1930, θαη απφ ηηο γπλαίθεο 

παηδαγσγνχο ε Ρφδα Ηκβξηψηε, ε νπνία δίδαμε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζην 

Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν θαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζηάζεθε ε αθνξκή γηα ηα 

Μαξαζιεηαθά, ε Μαξία Ακαξηψηνπ θαη ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε 

νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο εθπξνζψπνπο ηεο Νέαο Αγσγήο θπξίσο ιφγσ ηνπ 

ζρεηηθνχ ζπγγξαθηθνχ-επηζηεκνληθνχ ηεο έξγνπ, ζην νπνίν έγηλε αλαθνξά ζην 
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πξνεγνχκελν θεθάιαην: Σα παηρλίδηα κε ηξαγνχδηα θαη ην ηξίηνκν Ζ Νέα Αγσγή.
136

 

Μάιηζηα, κέζα απφ απηά ηα έξγα πξνθχπηνπλ ε ζεσξία ηεο θαη νη παηδαγσγηθέο ηεο 

ηδέεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη θπξίσο ζηελ αγγινζαμνληθή παηδαγσγηθή θαζψο ε 

κεηεθπαίδεπζή ηεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γαιιία. ε απηφ έγθεηηαη θαη ε δηαθνξά 

ηεο κε ηνπο/ηηο παηδαγσγνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, νη νπνίνη ζπνχδαζαλ ζηε 

Γεξκαλία θαη επνκέλσο επεξεάζηεθαλ θαη δηακφξθσζαλ ηελ παηδαγσγηθή ηνπο 

ζεσξία κε βάζε ηελ Γεξκαληθή Μεηαξξπζκηζηηθή Παηδαγσγηθή. 

3.2 Παηδαγωγηθή ζεωρία Μσρζίλες Κιεάλζοσς-Παπαδεκεηρίοσ 

3.2.1 Σο ηδαληθό ζτοιείο 

Ζ Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ σο κία απφ ηηο εθπξνζψπνπο ηνπ θηλήκαηνο 

ηεο Νέαο Αγσγήο ζηελ Διιάδα άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζην παηδαγσγηθφ ζχζηεκα 

εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ην νπνίν ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ απφθηεζε κφλνλ 

βαζηθψλ γλψζεσλ, θπξηαξρνχζε ε πεηζαξρία θαη δελ ιακβαλφηαλ ππφςε ν καζεηήο, 

νη αλάγθεο ηνπ θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ.
137

 Δπξφθεηην γηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηδαλ ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ ρσξψλ θαη ηνπ ινηπνχ δπηηθνχ θφζκνπ πξνηνχ 

εκθαληζηνχλ νη λέεο παηδαγσγηθέο ηδέεο θαη αξρίζεη λα αζθείηαη έληνλε θξηηηθή ζην 

«παιαηφ ζρνιείν», φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε.
138

  

Υαξαθηήξηζε ην πξφγξακκα ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ σο αληηςπρνινγηθφ 

θαη αληηθνηλσληθφ, ην νπνίν δελ αθνινπζνχζε ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο ζρεηηθά κε 

ην παηδί, δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη δελ ιάκβαλε ππφςε ηνπ 

ηνλ ίδην ηνλ καζεηή, ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ.
139

 Έλα πξφγξακκα έληνλα γλσζηνθεληξηθφ, πνπ πεξηιάκβαλε γλσζηηθά 

αληηθείκελα ρσξίο θνηλσληθή ρξεζηκφηεηα, θαζψο δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο 

θνηλσληθέο απαηηήζεηο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα, φπσο ε ίδηα παξαηεξεί, λα ππάξρεη πιεζψξα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

ηα νπνία ζηελ νπζία επηβάξπλαλ ηνλ θαιφ καζεηή, ελψ άθελαλ αδηάθνξν ηνλ 

αδχλακν, θαζψο έβιεπε πσο νη γλψζεηο πνπ απνθφκηδε δελ ζρεηίδνληαλ κε ηε δσή 

ηνπ.
140

  

Οη γλψζεηο, ινηπφλ, πνπ πξνζέθεξε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν δελ ζπλδένληαλ 

κε ηελ πξαγκαηηθή δσή, ην ίδην ην ζρνιείν δελ ηθαλνπνηνχζε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ 

ζθνπφ, ελψ ε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ κέζα ζην ζρνιείν δελ ήηαλ 

νξγαλσκέλε, δελ είρε ζπλνρή νχηε ζπλέρεηα, θαη ζε απηφ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, 

νθεηιφηαλ ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
141

 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ απνηέιεζε γηα πνιινχο 

παηδαγσγνχο πεδίν άζθεζεο έληνλεο θξηηηθήο. Ζ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε 
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δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ σο απνηέιεζκα ηεο κε ζχλδεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ κε ηε δσή θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα είρε επηζεκαλζεί απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο παηδαγσγνχο ηεο Νέαο Αγσγήο.
142

 Σελ αξλεηηθή ηνπο ζέζε απέλαληη 

ζην ζρνιείν ησλ γλψζεσλ είραλ πξνβάιεη θαη ν Γ. Γιελφο, ν Αι. Γεικνχδνο, ν 

Φψηεο Φσηηάδεο, ν Μίιηνο Κνπληνπξάο, ηνλίδνληαο πσο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη 

φρη ην ηη ζα κάζεη ν καζεηήο, αιιά πψο ζα ην κάζεη. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ππνζηήξηδαλ 

πσο ζα έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ ζηα παηδηά ε θξηηηθή ζθέςε, νη ςπρηθέο ηνπο ηδηφηεηεο 

θαη ε απηελέξγεηα.
143

 

Ζ Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ θάησ απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ λένπ 

παηδαγσγηθνχ ξεχκαηνο θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ απνθφκηζε απφ ηηο αγγινζαμνληθέο 

ρψξεο ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηεο ζπνπδψλ φζν θαη κεηέπεηηα ζε 

επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε, δηακφξθσζε ηελ παηδαγσγηθή ηεο ζεσξία. Κέληξν, 

ινηπφλ, απηήο είλαη ην παηδί θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, ε ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο 

κάζεζεο θαη ε κνξθσηηθή αμία ηνπ παηρληδηνχ θαη ηεο κνπζηθήο.  

ηε δηακφξθσζε ησλ παηδαγσγηθψλ ηεο ζέζεσλ ζπλέβαιε ζεκαληηθά θαη ε 

επηξξνή πνπ δέρηεθε απφ ηνλ Διβεηφ θαζεγεηή ηεο Edouard Claparѐde (1873-1940), 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηεο ζπνπδψλ ζηε Γαιιία. πγθεθξηκέλα, ε 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ην 1919 παξαθνινχζεζε ζηε Γελεχε ηνλ ηξφπν εξγαζίαο 

ησλ παηδηψλ ηνπ πξφηππνπ ζρνιείνπ ηνπ Claparѐde «πίηη ησλ παηδηψλ» (Maison des 

petits) ειηθίαο 3-9 εηψλ. Σν ζρνιείν ήηαλ πξνζαξηεκέλν ζην Ηλζηηηνχην Jean-Jacques 

Rousseau.
144

 Ο Claparѐde άζθεζε έληνλε θξηηηθή ζηελ εξβαξηηαλή παηδαγσγηθή, 

πξνηείλνληαο ηε «ιεηηνπξγηθή κέζνδν», έλαλ ζπλδπαζκφ ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

παηδαγσγηθήο.
145

 Έζεηε ζην θέληξν ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ην παηδί θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ. Τπνζηήξηδε πσο ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο 

δηαθνξέο ηνπ θάζε καζεηή, λα κε ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηε κεηάδνζε γλψζεσλ, 

αιιά ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ πλεπκαηηθψλ θαη εζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ καζεηή, ζηελ 

θνηλσληθνπνίεζή ηνπ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο επράξηζηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ ζα 

πξνζθέξνληαη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο.
146

 

εκαληηθή επίδξαζε δέρηεθε θαη απφ ηνλ Ακεξηθαλφ παηδαγσγφ θαη 

θηιφζνθν John Dewey (1859-1952), ηνλ νπνίν θαη ζεσξεί ηνλ ζεκειησηή ηνπ 

θηλήκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο, γηα απηφ θαη αθηεξψλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

ηξίηνκνπ έξγνπ ηεο ζηελ παξνπζίαζε ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ ζεσξίαο θαη ζηελ 

αλάιπζε ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, βαζηζκέλεο ζηελ θηινζνθία ηνπ. Ο J. Dewey 

έζεηε ζην θέληξν ηεο εθπαίδεπζεο ηνπο καζεηέο θαη άζθεζε θξηηηθή ζηηο παιηέο 

απηαξρηθέο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, φπνπ ν δάζθαινο ζεσξνχηαλ ε απζεληία θαη είρε 
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ηνλ θπξίαξρν ξφιν. Βαζηθή ζέζε ζην παηδαγσγηθφ ηνπ ζχζηεκα θαηείραλ ε εκπεηξία, 

ε ειεπζεξία θαη ε απηελέξγεηα. Τπνζηήξηδε πσο ε κάζεζε έπξεπε λα ζηεξηδφηαλ ζηε 

δξάζε θαη ζηελ πξάμε (learning by doing).
147

 Θεψξεζε πσο ην ζρνιείν πξέπεη λα 

είλαη έλαο ρψξνο θνηλνηηθήο δσήο φπνπ ν καζεηήο δελ ππαθνχεη απιά ζην δάζθαιν 

θαη πεξηέγξαςε ην ζρνιείν σο εκβξπαθή θνηλνηηθή δσή. Δπίζεο, ν Dewey 

αζρνιήζεθε κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηε κνξθσηηθή ηνπ αμία, ε νπνία έγθεηηαη ζην φηη ην 

άηνκν πεηζαξρεί φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο, πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηνλ ζηφρν πνπ 

ζέηεη.
148

 

Απέλαληη, ινηπφλ, ζην αλαπνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη θάησ 

απφ ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε θαη πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ε Μπξζίλε 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ππνζηεξίδεη κηα Παηδαγσγηθή ε νπνία ζέηεη ζην θέληξν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ην ίδην ην παηδί θαη ηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ θαη 

ιακβάλεη ππφςε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δεη ην παηδί θαη ζην πψο 

απηφ ην επεξεάδεη. Θεσξεί πσο είλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ζεκαζία ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ειηθίαο ηνπ παηδηνχ, ηφζν ζε θπζηνινγηθφ επίπεδν φζν θαη 

ζε ςπρνινγηθφ. Γειαδή, λα ιακβάλνληαη ππφςε ε έκθπηε ηάζε ηνπ γηα δξάζε, ε 

εμέιημε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη αληίιεςεο ησλ πξαγκάησλ γχξσ ηνπ, θαη λα 

αμηνπνηνχληαη ε πεξηέξγεηα, ε θαληαζία, ην πείζκα θαη ε αγάπε ησλ παηδηψλ γηα 

κάζεζε, ψζηε λα πξνρσξνχλ ζε δξάζεηο πξαγκαηψλνληαο ην «καζαίλσ πξάηηνληαο» 

(learning by doing), πνπ πξέζβεπε ν J. Dewey. Έηζη, ε ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ θαη 

ην πεξηβάιινλ απνηεινχλ γηα ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ηνπο δχν θπξίαξρνπο 

παξάγνληεο αγσγήο, πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη κε βάζε απηνχο λα 

θαζνξίδεηαη ε νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ φζνλ αθνξά ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ, 

ην θηήξην θαη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο.
149

 

 Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ αλαθεξφκελε ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηεξίδεη πσο απηφ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζπγθξφηεζε, νξγαληθφηεηα, ελφηεηα θαη ζπλνρή. Ηζρπξίδεηαη πσο ε απνπζία ηνπ 

ζθνπνχ, ησλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ θαη ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο είλαη απηά πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Αληίζεηα, ε θαιή 

νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ αληαλαθιά ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αηφκσλ, ησλ ηδξπκάησλ θαη 

ηεο θνηλσλίαο νιφθιεξεο.
150

 

χκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θηάζνπλ ζην αλψηεξν ζεκείν ηεο αλάπηπμήο ηνπο αλάινγα 

κε ηελ ειηθία ηνπο, πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ θαηάιιειε επαθή κε ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. ηφρνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα θαιιηεξγήζεη ηηο θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή κε βάζε ηα ελδηαθέξνληά ηνπ, λα ηνπ πξνζθέξεη γλψζεηο 

πνπ ζα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ θαη λα ηνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο 

θαη κέζα ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηε βηνινγηθή ηνπ αλάγθε γηα απηνέθθξαζε θαη 
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δξάζε.
151

 Σν αίηεκα πσο ε κάζεζε έπξεπε λα μεθηλά απφ ηα ςπρηθά ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ απνηειεί βαζηθή αξρή ηνπ θηλήκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο. Γηα απηφ θαη νη 

εθπξφζσπνί ηνπ επεδίσθαλ ηελ επαθή ηνπ ζρνιείνπ κε ην πεξηβάιινλ ψζηε απηφ λα 

ιεηηνπξγεί σο αθφξκεζε ηεο ειεχζεξεο κάζεζεο.
152

 

Δπηπιένλ ζθνπφο ηνπ ζρνιείνπ ζχκθσλα κε ηελ παηδαγσγφ, είλαη λα 

ζπκβάιιεη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ 

αλάγθε ηνπο γηα απηνέθθξαζε θαη δξάζε κέζα απφ ηελ θαιιηηερληθή αγσγή, ηε 

ρεηξνηερλία, ηε δσγξαθηθή, ηε δξακαηνπνίεζε, ην θνπθινζέαηξν θαη άιιεο ζρεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.
153

 Γεληθφηεξα, ε θαιιηηερληθή αγσγή ζην πιαίζην ηνπ θηλήκαηνο ηεο 

Νέαο Αγσγήο ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, πνπ έρεη έκθπηε ην 

παηδί, θαη φρη ζηελ θαηαλφεζε ηεο Σέρλεο, ιεηηνπξγία πνπ έρεη πεξηζζφηεξν 

λνεζηαξρηθφ ραξαθηήξα.
154

   

Δπίζεο, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ππνζηήξηδε πσο ην ζρνιείν πξέπεη λα 

νδεγεί ηνλ καζεηή ζηελ απφθηεζε απηνζπλείδεζεο θαη απηνγλσζίαο κέζα απφ ηηο 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη πξνζθέξνληάο ηνπ ηηο θαηάιιειεο εκπεηξίεο, ψζηε λα 

γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Πσο ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ είλαη, 

αθφκε, λα δηδάμεη ην ζεβαζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ άιινπ αλεμαξηήησο θπιήο, 

θνηλσληθήο ζέζεο, ζξεζθείαο, θχινπ θαη ειηθίαο.
155

 

Αθφκε, λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη εζηθνχ 

ραξαθηήξα κέζα απφ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαρείξηζε ηεο γιψζζαο σο κέζν 

έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζηε κειέηε καζεκάησλ κε αλζξσπηζηηθφ πεξηερφκελν, 

αιιά θαη κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εθδξνκψλ, γηνξηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, κε ηελ νξγάλσζε ζρνιηθνχ 

δηθαζηεξίνπ.
156

 

χκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε αλάπηπμε θνηλσληθήο 

ζπλείδεζεο απνηειεί βαζηθφ αίηεκα ηεο αγσγήο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε, δειαδή, απφ ηα 

παηδηά φηη καδί κε ην πξνζσπηθφ εγψ ππάξρεη θαη ην θνηλσληθφ. ην πιαίζην 

πξαγκάησζεο αμηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμέιημε ηεο δσήο ζεσξεί ππνρξέσζε ηε 

δεκηνπξγία ελφο ηχπνπ ζρνιείνπ πνπ ζα απνηειεί εξγαζηήξην κειέηεο θαη έξεπλαο 

θαη πνπ ζα πξνεηνηκάδεη ελεξγά θνηλσληθά άηνκα θαη δεκνθξαηηθνχο πνιίηεο. Απηφλ 

αθξηβψο ηνλ θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζεσξεί απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ζηε Νέα Αγσγή.
157

 Σν δήηεκα ηεο θνηλσληθήο αγσγήο 

θαη ηεο δεκηνπξγίαο κηαο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο απνηέιεζε θεληξηθφ ζέκα θαη ηεο 

παηδαγσγηθήο ηνπ Dewey.
158

 Σνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ απνδέρνληαλ θαη 
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άιινη παηδαγσγνί, φπσο ν Γεικνχδνο θαη ν Κνπληνπξάο, νη νπνίνη ζηα εγρεηξήκαηά 

ηνπο γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο, έδσζαλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο.
159

 Βέβαηα, φπσο επηζεκαίλεη ε 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, πάληα ην ζρνιείν είρε θνηλσληθή ιεηηνπξγία. Ζ δηαθνξά, 

φκσο, έγθεηηαη ζην φηη ζην παξαδνζηαθφ ζρνιείν νη ζηφρνη θαζνξίδνληαλ απφ ηνπο 

νξγαλσηέο ηεο εθπαίδεπζεο, ελψ ζηε Νέα Αγσγή ην ζρνιείν απνηειεί «ηζφηηκν 

παξάγνληα πξνφδνπ» θαη «επηηειεί νπζηαζηηθή θνηλσληθή ιεηηνπξγία».
160

    

Σέινο, ε παηδαγσγφο ππνζηεξίδεη πσο ην ζρνιείν νθείιεη λα νδεγήζεη ην 

άηνκν ζε έλα αηνκηθφ θαη εζληθφ ηδαληθφ, κε αλζξσπηζηηθφ ραξαθηήξα θαη 

πεξηερφκελν. Ζ εθπαίδεπζε, δειαδή, νθείιεη λα ελδπλακψζεη εθείλα ηα ςπρηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ, φπσο είλαη ην ελδηαθέξνλ θαη ε θαηαλφεζε γηα ηνλ 

ζπλάλζξσπν θαη ε θαινζχλε, ψζηε λα ην νδεγήζεη ζηελ απηνγλσζία, ζηελ 

απηνεθηίκεζε θαη ζηελ πξνζσπηθή αμηνπξέπεηα. Απφ ηελ άιιε, νθείιεη λα νδεγήζεη 

ην άηνκν ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο εζληθήο θπζηνγλσκίαο θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ηζηνξηθήο εμέιημεο, κε ηελ απφθηεζε ελφο εζληθνχ ηδαληθνχ θαη κηαο δηεζλνχο 

ζπλείδεζεο ζε έλα επφκελν βήκα.
161

 

Πξνηείλεη, ινηπφλ, αιιαγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο πξννπηηθήο. Αξρή 

θαη ηέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο λα είλαη ν καζεηήο, θαη ην πξφγξακκα λα 

ζηνρεχεη ζην λα ηνλ νδεγήζεη ζην αλψηεξν επίπεδν αλάπηπμεο. Πξνηείλεη έλα 

πξφγξακκα «πινχζην, ζχλζεην, νξγαληθφ, εχθακπην θαη έκςπρν». Πινχζην, φρη κε ηελ 

έλλνηα ηεο πνζφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ γλψζεσλ ή ελφο πξνγξάκκαηνο κε πνιιά 

καζήκαηα, αιιά κε ηελ έλλνηα πσο πεηπραίλεη ηνπο κνξθσηηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο 

ζηφρνπο κε βάζε πάληα ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ.
162

 

ζνλ αθνξά ζηελ παηδαγσγηθή κέζνδν, απηήλ ηελ νξίδεη σο ηελ «έθθξαζε 

ησλ αξρψλ ηεο αγσγήο ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε θνηλσληθφ ηδαληθφ [θαη] ηείλεη λα 

πξαγκαηψζεη θαηά ηνλ αζθαιέζηεξν θαη ηαρχηεξν ηξφπν ηνπο ζθνπνχο πνπ ζέηεη ην 

εθπαηδεπηηθφ ηδαληθφ». Σφζν ην θνηλσληθφ φζν θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηδαληθφ ζπλερψο 

εμειίζζνληαη. Ζ Νέα Αγσγή αθνξά ζηε κεηαβνιή ησλ ζρέζεσλ δαζθάινπ θαη 

καζεηή θαη ζηελ ηνπνζέηεζε πιένλ ηνπ καζεηή ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Απηφ φπσο είλαη θπζηθφ ζπλεπάγεηαη θαη ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ 

εξγαζίαο, ψζηε λα είλαη ζχκθσλνο πξνο ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο. χκθσλα κε ηελ 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ δελ ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, ε νπνία είλαη 

θαηάιιειε λα εθαξκνζηεί, αιιά νπνηαδήπνηε κέζνδνο είλαη θαηάιιειε, αξθεί λα 

πιεξνί δχν βαζηθά θξηηήξηα, λα νδεγεί ηνλ καζεηή ζε δξάζε θαη έθθξαζε πνπ λα 

θηάλεη κέρξη θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ 

κεζφδσλ είλαη ε αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ δαζθάινπ απέλαληη ζηνλ καζεηή.
163

 

χκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, νη λέεο κέζνδνη βαζίδνληαη 

ζηελ ελφηεηα ηεο παηδεπηηθήο ιεηηνπξγίαο απέλαληη ζηνλ καζεηή, ζην πξνβάδηζκα 
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ηεο κνξθσηηθήο ελέξγεηαο έλαληη ηεο δηδαθηηθήο, ζηελ έκθαζε ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

καζεηή θαη ζηνλ ζεβαζκφ ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

απζφξκεησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ καζεηή θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζηελ ςπρηθή εμέιημε ηνπ καζεηή. ε εθείλν πνπ δηαθέξνπλ, φκσο, είλαη 

σο πξνο ην πξφγξακκα, ηελ ηερληθή θαη ην απνηέιεζκα. Έηζη, ιακβάλνληαο απηά 

ππφςε, δηαθξίλεη δχν νκάδεο κεζφδσλ. Σηο αηνκηζηηθέο, πνπ θαιιηεξγνχλ ηελ 

αηνκηθφηεηα ηνπ καζεηή, θαη ηηο θνηλσληθέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ νκαδηθή 

ζπλεξγαζία.
164

 

Δθηφο φκσο απφ έλα πξφγξακκα θαη κία κέζνδν κε ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζεσξεί εμίζνπ ζεκαληηθέο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ελφο ζρνιείνπ.
165

 Ήδε απφ πνιχ λσξίηεξα, ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

ην δήηεκα ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ είρε απαζρνιήζεη ηφζν ηνπο παηδαγσγνχο φζν θαη 

ηνπο γηαηξνχο, θαζψο είρε ζπλδεζεί κε ηελ πγεία ησλ καζεηψλ. Οη εθζέζεηο ησλ 

επηζεσξεηψλ καξηπξνχζαλ ηελ θαθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

εγθπκνλνχζαλ, θαζψο νη αίζνπζεο ήηαλ κηθξέο, ρσξίο επαξθή θσηηζκφ θαη αεξηζκφ, 

θαη αλζπγηεηλέο.
166

 Τπνζηεξίδεη πσο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ απαηηείηαη έλαο ρψξνο άλεηνο, ψζηε λα ππάξρεη 

ειεπζεξία θηλήζεσλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν πξνηείλεη ηε δηαξξχζκηζε ησλ αηζνπζψλ 

αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ θηεξίνπ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα ππάξρεη ειεχζεξνο 

ρψξνο γηα εξγαζία αηνκηθή θαη νκαδηθή, ψζηε λα κεηαηξαπεί ε ηάμε ζε εξγαζηήξη, 

φπσο επηζπκνχζε ν Dewey. Δπίζεο, επηζεκαίλεη πσο είλαη ζεκαληηθή ηφζν ε 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ φζν θαη ε αηζζεηηθή ηνπ νκνξθηά, θαζψο πξφθεηηαη γηα 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ εληζρπηηθά ζηελ θαιή θαη επράξηζηε εξγαζία ησλ 

καζεηψλ.
167

 Σν δήηεκα ησλ ζρνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είρε επηζεκάλεη θαη ν 

Κνπληνπξάο, ν νπνίνο ππνζηήξηδε πσο ην δήηεκα ζηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ θηεξίσλ 

δελ ήηαλ ην αλ ζα ήηαλ αλάινγα ησλ επξσπατθψλ, αιιά αλ ζα θπξηαξρνχζε ην λέν 

πλεχκα ηεο παηδαγσγηθήο ζηελ θαηαζθεπή ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν ζεσξνχζε 

ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία ηνπ παηδαγσγνχ θαη ηνπ πγηεηλνιφγνπ κε ηνλ 

αξρηηέθηνλα.
168

   

Σν δεηνχκελν, φκσο, γηα ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ είλαη νη ίδηνη νη 

καζεηέο λα ληψζνπλ ην ζρνιείν ζπίηη ηνπο θαη ε φπνηα θξνληίδα ηνπ λα πεγάδεη 

θπζηθά απφ κέζα ηνπο, σο κηα εζσηεξηθή αλάγθε θαη φρη σο θάηη πνπ ηνπο 

επηβάιιεηαη. Βέβαηα, ε παηδαγσγφο αλαγλσξίδεη πσο ε νπνηαδήπνηε βειηίσζε ησλ 

ζρνιηθψλ ρψξσλ, θπξίσο φζσλ βξίζθνληαη ππφ ηελ επζχλε ηνπ Κξάηνπο, απαηηεί 

ρξήκαηα, φκσο θέξλνληαο σο παξάδεηγκα ηνπο ρνιηθνχο πλεηαηξηζκνχο ηεο 

Γαιιίαο, φπνπ νη καζεηέο κέζα απφ ηελ εξγαζία ηνπο ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηαο 

εθδήισζεο ζπγθέληξσλαλ ρξήκαηα, απνδεηθλχεη πσο ιχζεηο ππάξρνπλ φηαλ ππάξρεη 
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ζέιεζε ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ δαζθάισλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ 

αιιά θαη ησλ γνλέσλ.
169

  

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ αλαθέξεηαη, επίζεο, θαη ζην δήηεκα ηεο 

αμηνιφγεζεο, ηφζν ηνπ καζεηή φζν θαη ηνπ δαζθάινπ/θαζεγεηή, ζεσξψληαο ηελ 

αλαγθαία, θαη ζέηεη ην εξψηεκα φρη αλ πξέπεη λα ππάξρεη έιεγρνο, αιιά ηη είδνπο 

έιεγρνο.
170

 

Σν δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο απνηέιεζε δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ηνπο 

παηδαγσγνχο. Θεσξνχζαλ πσο ην ζχζηεκα ησλ εμεηάζεσλ φπσο εθαξκνδφηαλ ζην 

παξαδνζηαθφ ζρνιείν ήηαλ αηηία ηεο εζηθήο δηαθζνξάο ησλ καζεηψλ, νδεγνχζε ηνπο 

καζεηέο ζην λα ζηνρεχνπλ κφλν ζηνλ βαζκφ θαη απηφ πνπ θπξηαξρνχζε ήηαλ ν 

θφβνο.
171

 Έηζη, ν Γεικνχδνο γηα παξάδεηγκα θαηήξγεζε ηηο εμεηάζεηο θαη ηε 

βαζκνινγία ζην Αλψηεξν Γεκνηηθφ Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ θαη ζην Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν,
172

 ελψ ν Κνπληνπξάο, ζεσξψληαο ηηο εμεηάζεηο θαη ηε βαζκνιφγεζε σο 

έλαλ ηξφπν ηηκσξίαο, ζην Γηδαζθαιείν ζειέσλ Θεζζαινλίθεο εθάξκνζε ηνπο 

αηνκηθνχο θαθέινπο θαη ηα αηνκηθά δειηία απφ φπνπ θαηλφηαλ ε εμέιημε ηεο θάζε 

καζήηξηαο.
173

    

Σέινο, αλαθέξεηαη ζην δήηεκα ηεο πεηζαξρίαο. Θεσξεί πσο ζην ζρνιείν σο 

θνηλσληθή νξγάλσζε είλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη πεηζαξρία. ρη, φκσο, πεηζαξρία πνπ 

βαζίδεηαη ζην θφβν θαη ηε βία, αιιά γλήζηα πεηζαξρία, πνπ νδεγεί ηνλ καζεηή λα 

γλσξίδεη ηη είλαη θαιφ γηα ηνλ ίδην θαη ηνπο άιινπο θαη πνπ ην απνδέρεηαη κε ηε 

ζέιεζή ηνπ. Αλαγλσξίδεη, δειαδή, ν καζεηήο ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ θαλφλσλ ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηνπο αθνινπζεί ζπλεηδεηά.
174

 Αλάινγε 

άπνςε ζρεηηθά κε ηελ πεηζαξρία είρε θαη ν Κνπληνπξάο, ν νπνίνο ζην Γηδαζθαιείν 

Θειέσλ πέηπρε ηελ απηνπεηζαξρία παξαρσξψληαο ειεπζεξία ζηηο καζήηξηέο ηνπ, 

απηνπεηζαξρία ε νπνία φκσο ηαπηηδφηαλ κε ηελ ππεπζπλφηεηα. Γεκηνπξγνχληαλ, έηζη, 

ππεχζπλνη ραξαθηήξεο, πνπ είραλ ηνλ έιεγρν θαη ηε ζπλαίζζεζε ησλ πξάμεψλ 

ηνπο.
175

 Σν δήηεκα ηεο πεηζαξρίαο απαζρφιεζε γεληθά ηνπο παηδαγσγνχο ηεο Νέαο 

Αγσγήο, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο ζηφρεπαλ ζηελ απηνπεηζαξρία, 

δηαθνξνπνηνχκελνη φκσο κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν επίηεπμήο ηεο. Έηζη, ν 

παηδαγσγφο Alexander Neill ήηαλ ππνζηεξηθηήο ηεο αληηαπηαξρηθήο αγσγήο, κηαο 

απφιπηα ειεχζεξεο αγσγήο, ηελ νπνία εθάξκνζε ζην ζρνιείν ηνπ, ην Summerhill. ε 

απηφ δελ ππήξρε παξέκβαζε ζηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ, νη καζεηέο δελ 

ππνρξεψλνληαλ λα παξαθνινπζνχλ ηα καζήκαηα θαη ε ζρνιηθή δσή βαζηδφηαλ ζηελ 

απηνδηνίθεζε. Μέζα απφ απηήλ γελληφηαλ ζηνπο καζεηέο ην αίζζεκα ηεο 
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δηθαηνζχλεο.
176

 Δπίζεο, ν Dewey, θαηαδηθάδνληαο ηελ παζεηηθφηεηα ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ θαη ηελ πεηζαξρία πνπ επέβαιε, ππνζηήξηδε ηελ ειεπζεξία 

ησλ θηλήζεσλ σο ην κέζν γηα ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο πνπ νδεγνχζε ζηνλ 

απηνέιεγρν, ν νπνίνο απνηεινχζε ηνλ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο.
177

  

Έλα άιιν δήηεκα πνπ ζίγεη είλαη ην ζέκα ηεο γιψζζαο. Οπνηνδήπνηε 

πξφγξακκα, φζν άξηην θαη λα είλαη, δελ κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ, αλ δελ 

βαζίδεηαη ζηε δσληαλή γιψζζα, ηε δεκνηηθή.
178

 Απηφ ην αίηεκα πξνέβαιαλ νη 

παηδαγσγνί ηεο Νέαο Αγσγήο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ αηηία ηεο θαθήο εθπαηδεπηηθήο 

θαηάζηαζεο ηελ επηθξάηεζε ηεο θαζαξεχνπζαο, φπσο επίζεο θαη ην φηη δελ κπνξνχζε 

λα ζπλππάξρεη ε θαζαξεχνπζα κε ηηο λέεο αξρέο θαη ην ρνιείν Δξγαζίαο.
179

 Σν παηδί 

καζαίλεη απφ κηθξφ λα εθθξάδεηαη ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα, κε απηήλ εθθξάδεη ηε 

ζθέςε ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, γηα απηφ θαη ζηνλ ιφγν ηνπ παξαηεξεί θαλείο λα 

απνηππψλεηαη ην πξνζσπηθφ ηνπ χθνο. Καη απηφ αθξηβψο νθείιεη, φπσο ππνζηεξίδεη 

ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, λα πξνζηαηέςεη ην ζρνιείν.
180

 

πσο παξαηεξεί ε παηδαγσγφο, ην παηδί ηηο πξψηεο κέξεο πνπ πεγαίλεη ζην 

ζρνιείν βξίζθεηαη ζε κηα θαηάζηαζε ραξάο, δσληάληαο, ειεπζεξίαο, γεκάην 

αλππνκνλεζία λα δερηεί λέα εξεζίζκαηα.
181

 Μηα θαηάζηαζε, φκσο, πνπ πνιχ 

γξήγνξα αληηζηξέθεηαη ζην παξαδνζηαθφ ζρνιείν, κεηαηξέπνληάο ην ζε παζεηηθφ 

δέθηε γλψζεσλ. 

Με ην λα δηδάζθνληαη θαη νη δχν γιψζζεο, δεκνηηθή θαη θαζαξεχνπζα, ζην 

ζρνιείν ην απνηέιεζκα είλαη λα κελ θαηαθηά θακία ην παηδί.
182

 Ζ θαζαξεχνπζα δελ 

απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα ηεο γιψζζαο πνπ κηιάεη ην παηδί, ηεο κεηξηθήο ηνπ, 

δειαδή ηεο δεκνηηθήο, γηα απηφ δπζθνιεχεηαη λα ηελ θαηαλνήζεη, κε απνηέιεζκα λα 

πξνθαιείηαη ζχγρπζε ζηε ζθέςε ηνπ θαη λα κελ κπνξεί κε επθνιία λα εθθξαζηεί.
183

  

Έηζη, ε δηγισζζία πνπ ππάξρεη ζην Γεκνηηθφ είλαη ππεχζπλε γηα ην «ςπρηθφ 

ράνο» θαη ηε «δηαλνεηηθή αλαπεξία» ησλ παηδηψλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη. 

Σν κφλν πνπ ηειηθά επηηπγράλεηαη είλαη ηα παηδηά λα απνζηεζίδνπλ ην πεξηερφκελν 

ηνπ βηβιίνπ ρσξίο ε θαηάθηεζε ηεο γλψζεο λα είλαη πξαγκαηηθή.
184

 

Γηα απηφ, ζχκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, πξνθεηκέλνπ ην 

ζρνιείν λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθή κφξθσζε ζηνπο καζεηέο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ζηε δεκνηηθή 
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γιψζζα.
185

 Ζ δεκνηηθή γιψζζα, ηζρπξίδεηαη, ζα πξέπεη λα απνηειεί ην κνλαδηθφ 

γισζζηθφ εξγαιείν γηα έλα δσληαλφ ζρνιείν.
186

 

3.2.2 Σο ελδηαθέρολ ως αθεηερία ηες κάζεζες      

Ζ Νέα Αγσγή αληηκεησπίδεη ην παηδί σο έλαλ έκςπρν νξγαληζκφ, ν νπνίνο πεξηέρεη 

ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη ν δάζθαινο λα ην βνεζήζεη λα ηα αλαπηχμεη θαη λα ηα 

εμειίμεη, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ, ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ.
187

 Απέλαληη ζηελ λνεζηαξρηθή αληίιεςε ηεο Παηδαγσγηθήο θαη 

Γηδαθηηθήο ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ, ε Νέα Αγσγή ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνλ ίδην ηνλ καζεηή θαη ε δηδαζθαιία μεθηλά απφ ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ.
188

 

Σν ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, θαηέρεη ζεκαληηθή ζέζε θαη ζηελ παηδαγσγηθή ζεσξία 

ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ην νπνίν νξίδεη σο κηα εζσηεξηθή ςπρηθή αλάγθε 

πνπ δεκηνπξγείηαη ζην άηνκν, φηαλ ππάξμεη έλα αληηθείκελν ή κηα ηδέα πνπ λα 

εμππεξεηεί απηήλ ηελ αλάγθε. Σα ελδηαθέξνληα ελφο αηφκνπ δελ είλαη ζηαζεξά, αιιά 

ζηαδηαθά εμειίζζνληαη. Έηζη, βαζηδφκελε ζηε ζεσξία ηνπ Claparѐde, αλαθέξεη πσο 

ηα απιά ελδηαθέξνληα εμειίζζνληαη ζε πην ζχλζεηα, ηα ζπγθεθξηκέλα ζε πην 

αθεξεκέλα ελδηαθέξνληα, ηα παζεηηθά ζε ελεξγεηηθά, ηα αφξηζηα ζε εηδηθά, ηα 

ππνθεηκεληθά ζε αληηθεηκεληθά.
189

 Σελ ίδηα άπνςε γηα ην ελδηαθέξνλ εθθξάδεη θαη ν 

Γεικνχδνο. Θεσξεί πσο δελ είλαη παζεηηθφ θαη ζηαηηθφ αιιά απνηειεί έθθξαζε 

αλάγθεο, ε νπνία πξνθχπηεη απζφξκεηα θαη νδεγεί ην παηδί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε.
190

  

χκθσλα κε ηελ ίδηα, φηαλ ην ελδηαθέξνλ αλαιπζεί κε βάζε ηελ εκπεηξηθή 

κέζνδν, απνθαιχπηνληαη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ηνπ. πγθεθξηκέλα, φηαλ έλα άηνκν 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα θάπνην αληηθείκελν, απηφ ζεκαίλεη πσο ληψζεη κηα 

ςπρηθή αλάγθε ε νπνία ηνλ νδεγεί ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε ε λνεκαηνδφηεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο βαζίδεηαη ζηε ςπρνινγηθή 

πξνζέγγηζε. ηαλ έλα αληηθείκελν είλαη ελδηαθέξνλ, ηφηε εθθξάδεηαη ε ζρέζε πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ. Μηα ζρέζε, φκσο, ε νπνία έρεη 

πξνέιζεη απφ ην ίδην ην άηνκν θαη ηελ εζσηεξηθή ηνπ αλάγθε. ηαλ έλα αληηθείκελν 

έρεη ελδηαθέξνλ, ζεκαίλεη πσο απηφ θάπνηα ζηηγκή απέθηεζε ελδηαθέξνλ, θαζψο 

αληαπνθξίζεθε ζηελ ςπρνινγηθή αλάγθε θάπνηνπ αηφκνπ. Σέινο, ην ελδηαθέξνλ 

κπνξεί λα έρεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπκθέξνληνο. κσο, νη δχν απηέο έλλνηεο γηα ηνλ 
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άλζξσπν είλαη δηαρσξηζκέλεο, θαζψο ζπρλά ππάξρεη πεξίπησζε λα ελδηαθεξζεί γηα 

πξάγκαηα πνπ ηνλ βιάπηνπλ.
191

 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελδηαθέξνληνο αλαθέξζεθε θαη ν J. Dewey, ηα νπνία 

είλαη ε απζφξκεηε ελεξγεηηθφηεηα, ε νπνία παξαθηλεί ην άηνκν ζε κηα νξηζκέλε 

ελέξγεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα, φπνπ ην ελδηαθέξνλ αλαθέξεηαη ζε θάπνην 

αληηθείκελν, ε ππνθεηκεληθφηεηα, δειαδή ε αμία πνπ απνθηά ην αληηθείκελν είλαη ε 

αμία πνπ ηνπ δίλεη ην ππνθείκελν, θαη ηέινο ε δηάξθεηα, δειαδή ην ελδηαθέξνλ 

παξακέλεη κέρξη λα εθπιεξσζεί ν ζθνπφο.
192

 χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε κνξθσηηθή αμία 

ηνπ ελδηαθέξνληνο έγθεηηαη ζην φηη ην άηνκν πεηζαξρεί φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηνλ ζηφρν πνπ έζεζε.
193

 

Γηα ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ην ελδηαθέξνλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ηελ 

αθεηεξία ηεο δηδαζθαιίαο,
194

 θάηη πνπ ππνζηήξηδαλ νη πεξηζζφηεξνη παηδαγσγνί ηεο 

Νέαο Αγσγήο. πσο έρνπλ επηζεκάλεη, ε κνξθσηηθή ηνπ αμία έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη ην δσληαλφ, πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ νδεγεί ην παηδί ζε πεηζαξρία θαη ζε 

εγξήγνξζε φισλ ησλ δπλάκεψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη έλαλ ζθνπφ, 

ζπκβάιινληαο έηζη φρη κφλνλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ηνπ, αιιά θαη ζηελ 

νινθιεξσκέλε ηνπ κφξθσζε σο αλζξψπνπ.
195

 

Γηα απηφ ην ιφγν ζεσξεί πσο είλαη ζεκαληηθφ ν δάζθαινο λα γλσξίδεη ηηο 

ςπρηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, ψζηε λα επηιέμεη ηα θαηάιιεια ζέκαηα πνπ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο.
196

 

πσο επηζεκαίλεη ν Γεικνχδνο, φηαλ ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ, αλαγθάδνληάο ηνπο λα πξνζπαζνχλ 

ζπλερψο λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ πνπ δελ έρνπλ ζέζεη νη ίδηνη 

επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαζψο ε δξάζε επηβάιιεηαη θαη δελ πξνθχπηεη σο 

εζσηεξηθή αλάγθε ηνπ παηδηνχ. Έηζη, ινηπφλ, ε αγσγή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ηα πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε 

κέζνδν λα ηα νδεγεί ζηελ νινθιεξσκέλε κφξθσζε.
197

 

χκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ν δάζθαινο κπνξεί λα νδεγεζεί 

ζηελ γλψζε ησλ ςπρηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ κέζα απφ δχν ηξφπνπο. Ο έλαο 

ηξφπνο, ν εμσηεξηθφο, είλαη ε παξαηήξεζε ηνπ παηδηνχ γηα ην πψο παίδεη, πψο κηιάεη, 

πψο εξγάδεηαη. Ο δεχηεξνο ηξφπνο, ν εζσηεξηθφο, είλαη ε δηάγλσζε δειαδή λα 

εληνπηζηνχλ νη θιίζεηο ηνπ παηδηνχ θαη ην ηη δηαιέγεη ην ίδην λα αζρνιεζεί ή λα 

παίμεη.
198

  

χκθσλα κε ηελ Montessori «φηαλ ην παηδί αθεζεί ειεχζεξν λα θηλεζεί κέζα 

ζ’ έλα θφζκν αληηθεηκέλσλ, έρεη ηε θπζηθή ηάζε λα εθηειεί απφ κφλν ηνπ φια ηα 
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απαξαίηεηα έξγα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ. […] Αλαδεηάεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν κε 

κηα ελζηηθηψδηθε ακεζφηεηα».
199

 

Σν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ην παηδί δελ παξακέλεη ζηαζεξφ θαη ίδην, 

φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, αιιά κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ην ζηάδην ειηθίαο ζην 

νπνίν ην παηδί βξίζθεηαη.
200

 χκθσλα κε ηνλ Αιέμαλδξν Γεικνχδν, εμεηάδνληαο 

θαλείο ηα ζηάδηα εμέιημεο ηνπ παηδηνχ παξαηεξεί ηελ επηθξάηεζε δηαθφξσλ 

ελδηαθεξφλησλ ζηε δξάζε ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ απζφξκεηα σο απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο νξκήο θαη αλάγθεο ηνπ.
201

 Ζ 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ινηπφλ, βαζηδφκελε ζε απηήλ ηελ ζρέζε ελδηαθέξνληνο-

ειηθίαο πξνρψξεζε ζηε δηάθξηζε θάπνησλ εηδψλ ελδηαθέξνληνο πνπ εθδειψλνληαη 

θνηλά ζηα παηδηά αλάινγα κε ηελ ειηθία ζηελ νπνία βξίζθνληαη. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξεη πσο ζηελ ειηθία ηνπ πξψηνπ έηνπο παξνπζηάδεηαη ην αληηθεηκεληθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά πξνζπαζνχλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. ην 2
ν
 θαη 3

ν
 έηνο ε αλάγθε ηνπ παηδηνχ 

λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ ην νδεγεί ζην γισζζηθφ ελδηαθέξνλ. ην 3
ν
 

έσο ην 7
ν
 έηνο ην παηδί, έρνληαο αλάγθε λα θηλεζεί, λα παίμεη θαη λα κάζεη, νδεγείηαη 

ζην αληίζηνηρν ελδηαθέξνλ θίλεζεο θαη γλψζεο.
202

 

ηελ ειηθία ησλ 7 έσο 12 εηψλ ηα παηδηά αξρίδνπλ λα παξνπζηάδνπλ εηδηθά 

ελδηαθέξνληα αλάινγα κε ην θχιν ηνπο.
203

 ε απηήλ ηελ ειηθηαθή θαηεγνξία, δειαδή 

ζηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ δηαθξίλεη θάπνηα επηκέξνπο 

είδε ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδνληαη. πγθεθξηκέλα, απηά είλαη ην ελδηαθέξνλ 

πνπ αθνξά ζην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο, ην θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ θαη ην ζξεζθεπηηθφ 

ελδηαθέξνλ. Δηδηθφηεξα ην ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη ζε εηδηθά 

ελδηαθέξνληα φπσο είλαη ην νηθνδνκηθφ, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη φ,ηη 

ζρεηίδεηαη κε απηνχο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηα θπηά θαη ηα δψα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηε 

θχζε θαη ηα θαηλφκελα, θαη ζηα πξαθηηθά ελδηαθέξνληα, θαζψο πνιινί καζεηέο δελ 

ελδηαθέξνληαη ηφζν γηα ηε ζεσξία φζν γηα ηελ πξάμε θαη ην άκεζν απνηέιεζκα, γηα 

απηφ θαη απαηηείηαη θαη ε επαθή ηνπο κε ην πεξηβάιινλ. ζνλ αθνξά ζην θνηλσληθφ 

ελδηαθέξνλ, απηφ ζρεηίδεηαη κε ηε ζηαδηαθή απφθηεζε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη 

εζηθήο. ζνλ αθνξά, ηέινο, ζην ζξεζθεπηηθφ ελδηαθέξνλ, απηφ πεγάδεη απφ ηελ 

πεξηέξγεηα ηνπ παηδηνχ γηα ην ηη ππάξρεη πέξα απφ ηα φξηα ηνπ γλσζηνχ θφζκνπ θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηε ζξεζθεπηηθή αγσγή, φρη φκσο κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ αιιά κε 

ηε κνξθή ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη εζηθήο.
204

 

Σέινο, απφ ην 12
ν
 έσο ην 18

ν
 έηνο νη λένη/λέεο εκθαλίδνπλ αλάινγα κε ην 

θχιν ηνπο ην αληίζηνηρν θνηλσληθφ θαη αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ.
205

 

ε αλάινγν δηαρσξηζκφ ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ παηδηψλ κε βάζε ηελ ειηθία 

ηνπο έρνπλ πξνβεί θαη άιινη γλσζηνί παηδαγσγνί.   
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χκθσλα κε ηνλ Ferriere ζηελ ειηθία 1 έσο 3 εηψλ εκθαλίδνληαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηεο αηζζήζεσο. ηελ ειηθία ησλ 4-6 εηψλ είλαη ε πεξίνδνο ησλ 

ελδηαθεξφλησλ πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα δηαζπνξά ή πεξίνδνο ηνπ παηρληδηνχ. ηελ 

ειηθία ησλ 7 έσο 9 εηψλ εκθαλίδνληαη ηα άκεζα ελδηαθέξνληα. ηελ ειηθία ησλ 10 

έσο 12 εηψλ είλαη ε πεξίνδνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθεπκέλσλ ελδηαθεξφλησλ. ηελ 

ειηθία 13 έσο 15 εκθαλίδνληαη ηα απιά αθεξεκέλα ελδηαθέξνληα. Σέινο, ζηελ ειηθία 

16 έσο 18 εκθαλίδνληαη ηα πνιχπινθα αθεξεκέλα ελδηαθέξνληα.
206

 

ε αλάινγε δηάθξηζε πξνρψξεζε θαη ν Edouard Claparѐde, θαζεγεηήο ηεο 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ν νπνίνο δηέθξηλε ηα ελδηαθέξνληα ζηα αληηιεπηηθά, ζηα 

γισζζηθά, ζηα γεληθά πλεπκαηηθά, ζηα εηδηθά θαη ζηα θνηλσληθά θαη εζηθά 

ελδηαθέξνληα, ηνλίδνληαο πσο ην ζρνιείν δελ ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδεη ηε θπζηθή 

ηνπο εμέιημε, αιιά φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν λα ζπκβάιιεη ζε απηήλ.
207

 

Παξαηεξνχληαη, ινηπφλ, θνηλά ζεκεία κεηαμχ ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ 

θαη ησλ παξαπάλσ παηδαγσγψλ ζε φ,ηη αθνξά ζην είδνο ησλ ελδηαθεξφλησλ πνπ 

εκθαλίδνπλ ηα παηδηά, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα εηδηθά, γισζζηθά, θνηλσληθά 

ελδηαθέξνληα, ην ελδηαθέξνλ γηα ην παηρλίδη, κε ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο λα έγθεηηαη 

ζην εχξνο θαη ηα φξηα ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ. 

3.2.3 Σο παητλίδη ως κορθωηηθό κέζο 

Ζ παηδαγσγηθή αμία ηνπ παηρληδηνχ απαζρφιεζε πνιινχο παηδαγσγνχο ηεο Νέαο 

Αγσγήο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ. Σν 

παηρλίδη ζχκθσλα κε ηελ ίδηα απνηειεί κηα απζφξκεηε ελέξγεηα ηνπ παηδηνχ κέζσ ηεο 

νπνίαο πξνζπαζεί λα αλαπηπρζεί, αιιά θαη λα πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ γχξσ 

ηνπ, απνθηψληαο κηα ζέζε ζε απηφ. Απνηειεί κηα έκθπηε ςπρηθή ηάζε θαη αλάγθε, 

πνπ ελεξγνπνηεί φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ παηδηνχ, έλα κέζν απηνέθθξαζεο ηνπ παηδηνχ, 

κηα δξάζε απζφξκεηε θαη ραξνχκελε.
208

 

 Αλάινγεο απφςεηο γηα ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ είρε εθθξάζεη λσξίηεξα, ηνλ 

19
ν
 αηψλα, ν Friedrich Fröbel (1782-1852). πγθεθξηκέλα, ππνζηήξηδε πσο ην 

παηρλίδη είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην παηδί γλσξίδεη θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, είλαη ην κέζν πνπ θηλεί φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο θαη 

ζε απηά έγθεηηαη ε παηδαγσγηθή ηνπ αμία. Με ην παηρλίδη ην παηδί εθθξάδεη ηνλ 

εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν θαη ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε ηνπ γηα απηελέξγεηα.
209

   

Χζηφζν, επηζεκαίλεη ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ελψ θάζε παηρλίδη 

απνηειεί κηα δξάζε, θάζε δξάζε δελ απνηειεί παηρλίδη. Σν παηρλίδη πξνζθέξεη ζην 

παηδί εκπεηξίεο θαζψο θάζε θνξά θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη ηε δξάζε ηνπ ζηηο 

ζπλζήθεο ηνπ παηρληδηνχ ή δεκηνπξγεί έλα λέν πεξηβάιινλ, φηαλ νη ζπλζήθεο δελ 

είλαη πξαγκαηηθέο. Μπαίλεη, δειαδή, ζηε δηαδηθαζία λα επηιέμεη θαη λα ζπλζέζεη 

δηάθνξα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ, θαιιηεξγψληαο έηζη ηε δεκηνπξγηθφηεηά 
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ηνπ. Καη είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ηνπ δίλεη ηδηαίηεξε ραξά.
210

 χκθσλα κε ηνλ 

Fröbel, ην παηρλίδη θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζπκηθνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ζηνηρείνπ, ελψ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία αλαπηχζζεη ην 

πλεχκα θαη ηε βνχιεζε.
211

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ραξαθηεξίδεη ην παηρλίδη σο ηε κφλε θπζηθή 

κέζνδν αγσγήο, θαζψο ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία φπσο ε θίλεζε, ε δξάζε, ε ζέιεζε, ε 

ραξά, ε αληδηνηέιεηα, ε αγάπε. Γηα ηελ ίδηα, ην παηρλίδη απνηειεί ηελ αθνξκή ψζηε ην 

παηδί λα κπνξέζεη λα απηελεξγήζεη, λα ιάβεη πξσηνβνπιίεο, λα δεκηνπξγήζεη. 

Τπνζηεξίδεη πσο κέζα απφ ην παηρλίδη ην παηδί δηακνξθψλεη ην ραξαθηήξα ηνπ, 

γίλεηαη άηνκν ελεξγφ, ραξνχκελν, θαη απνηειεί ηνλ θνξέα φισλ εθείλσλ ησλ 

δσληαλψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ θνηλσλία ζηελ πξφνδν θαη ζηελ 

αλάπηπμε. Δπηπξφζζεηα αλαθέξεη πσο ην παηρλίδη ζπκβάιιεη ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

θηλήζεσλ ηνπ παηδηνχ, νδεγεί ζηελ απφθηεζε επίγλσζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ, αλαπηχζζεη 

ηηο πλεπκαηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, θαιιηεξγεί ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπ, ηε ζθέςε, ηελ 

απηνθπξηαξρία. Δπίζεο, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ θαιιηεξγείηαη ν αιιεινζεβαζκφο, ε ζπλεξγαζία, ε 

ηηκηφηεηα, ε δηθαηνζχλε. Γηα απηφ ππνζηεξίδεη πσο ην παηρλίδη ζα πξέπεη φρη κφλν λα 

απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ζηε δσή ηνπ παηδηνχ, αιιά παξάιιεια λα απνηειεί θαη 

νξγαληθφ κέξνο ηεο φιεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ζηα παηδηά 

ηνπ δεκνηηθνχ.
212

  

Σελ ίδηα άπνςε εθθξάδεη θαη ν Claparѐde, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη πσο ην 

παηρλίδη απνηειεί κέζν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ θαη φηη ε 

εθπαίδεπζε δελ ζα πξέπεη λα ην απνθιείεη σο αλαπνηειεζκαηηθφ θαη αληηπαξαγσγηθφ, 

αιιά αληίζεηα πξέπεη λα απνηειεί ην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο κάζεζεο, θαζψο ε 

αμία ηνπ είλαη κεγάιε.
213

 

Σα παηδηά παξνπζηάδνπλ κηα έκθπηε ηάζε γηα δξάζε, κηα έκθπηε δσληάληα 

θαη παξφξκεζε, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζχκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ ζα πξέπεη ν δάζθαινο λα εθκεηαιιεπηεί κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, 

ψζηε λα κε ζπαηαιεζνχλ, αιιά αληηζέησο λα δηνρεηεπζνχλ ζε κηα πξάμε κε λφεκα, 

ζε κηα ζπγθξνηεκέλε κνξθή ελέξγεηαο. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ παηδηνχ θαη λα απνηειέζεη γηα 

απηφ βνεζφ θαη νδεγφ πνπ ηελ αλάγθε ηνπ γηα δξάζε ζα ηε ζπζηεκαηνπνηήζεη ζε κηα 

νξγαλσκέλε κνξθή ελέξγεηαο.
214

 

Μάιηζηα, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ έρνληαο επηζθεθζεί δηάθνξεο ρψξεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη έρνληαο δεη απφ θνληά ηε ιεηηνπξγία ησλ εθεί ζρνιείσλ, 

πξνρψξεζε ζηελ άζθεζε έληνλεο θξηηηθήο απέλαληη ζην ειιεληθφ ζρνιείν, γηαηί δελ 

έδηλε ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα δξάζνπλ θαη λα απηελεξγήζνπλ θαη δηαηεξνχζε κηα 

επηθπιαθηηθή θαη αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην παηρλίδη, κε απνηέιεζκα νχηε νη 
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γνλείο λα είλαη ελήκεξνη γηα ηε κνξθσηηθή θαη παηδεπηηθή αμία ηνπ παηρληδηνχ, ψζηε 

λα ελζαξξχλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζε απηφ θαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη, θάηη πνπ είρε 

παξαηεξήζεη λα ζπκβαίλεη ζηελ Αγγιία.
215

 

 Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ αλαθεξφκελε ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή 

ειηθία, δειαδή, 3-7 εηψλ θαη 7-12 εηψλ αληίζηνηρα, δηαθξίλεη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

παηρληδηψλ κε βάζε ηελ θπξίαξρε ςπρηθή ιεηηνπξγία πνπ απηέο εκθαλίδνπλ. Έηζη, 

δηαθξίλεη ηα δξακαηηθά παηρλίδηα, ηα κηκεηηθά, ηα ξπζκηθά θαη ηα αληαγσληζηηθά.
216

 

πσο αλαθέξεη, ηα δξακαηηθά παηρλίδηα θαιιηεξγνχλ ηε θαληαζία ηνπ 

παηδηνχ, θαζψο απηφ θαιείηαη λα επηιέμεη ζηνηρεία απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή, ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ, ηηο αλακλήζεηο ηνπ θαη λα ηα ζπλζέζεη ζε κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα. ηα 

παηρλίδηα απηά ε θαληαζία πξαγκαηψλεηαη ζε ζθφπηκεο θαη θπζηθέο ελέξγεηεο, γηα 

απηφ θαη απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ «αλψηεξε κνξθή 

έλσζεο θαληαζίαο, ζθέςεο θαη πξάμεο». Δπηζεκαίλεη, επίζεο, πσο ζα πξέπεη ην ίδην 

ην παηδί λα επηιέγεη ην ξφιν πνπ ζέιεη λα παίμεη ζε έλα παηρλίδη, θαζψο θαη ηα κέζα 

γηα ην πψο ζα ηνλ παξαζηήζεη.
217

 Αληίζεηε άπνςε εθθξάδεη ε Montessori, ε νπνία 

παξά ην γεγνλφο φηη απνδέρεηαη ηελ αλάγθε ηνπ παηδηνχ γηα παηρλίδη, σζηφζν 

απνξξίπηεη θάπνηα είδε παηρληδηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα φζα ζρεηίδνληαη κε ηε θαληαζία 

σο αθαηάιιεια γηα ην ζρνιείν, θαζψο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
218

 

Σα παηρλίδηα δξακαηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ 

πξνεηνηκάδνπλ επίζεο ην παηδί θαη γηα ην παηδηθφ ζέαηξν, έηζη φπσο ην νξίδεη ε λέα 

παηδαγσγηθή. Θέαηξν, δειαδή, φπνπ ηα ίδηα ηα παηδηά επηιέγνπλ ην ζέκα, γξάθνπλ ην 

θείκελν, επηιέγνπλ ηνπο ραξαθηήξεο, θάηη πνπ απαηηεί θαληαζία, ηελ νπνία 

θαιιηεξγνχλ ηα παηρλίδηα δξακαηνπνίεζεο.
219

 Ηδηαίηεξε ζεκαζία γεληθφηεξα ζην 

ζέαηξν έδηλε ν Κνπληνπξάο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζην Γηδαζθαιείν 

Θειέσλ, ζεσξψληαο ην «βαζηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο θαη ζπγθξφηεζεο ηνπ 

αλζξψπνπ».
220

 

ζνλ αθνξά ζηα κηκεηηθά παηρλίδηα, βαζηθφ ηνπο ζηνηρείν είλαη ε ζπλεηδεηή 

κίκεζε. Σν παηδί κέζα απφ ηε κίκεζε θαηαλνεί ηηο δηάθνξεο θαηαζηάζεηο, θαηαλνεί 

ηνπο αλζξψπνπο θαιχηεξα θαη ζηαδηαθά θαηαλνεί ηελ θνηλσλία γχξσ ηνπ. Γηα απηφ 

θαη ε κνξθσηηθή αμία ησλ παηρληδηψλ κίκεζεο έγθεηηαη ζηε ζχλδεζή ηνπο κε ηε δσή. 

Μέζα απφ ηνλ ζπλδπαζκφ απηήο ηεο θαηαλφεζεο, αιιά θαη ηεο πξνζσπηθήο πείξαο 

πνπ ην παηδί ζα απνθηήζεη, ζα δηακνξθσζεί ε αηνκηθφηεηά ηνπ. Απηά πνπ ην παηδί 

επηιέγεη λα κηκεζεί είλαη φζα ηνπ πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηα κηκείηαη κε ηνλ 

δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν, γηα απηφ «ε κίκεζε δελ είλαη κφλν θηλήζεηο εμσηεξηθέο, 

αιι’ είλαη θαη ςπρηθφ πεξηερφκελν». Δπηζεκαίλεη, ηέινο, πσο απηφ πνπ πξέπεη λα 

απνθεπρζεί είλαη λα κε κεηαηξαπεί ην παηρλίδη ζε παζεηηθή κίκεζε. θνπφο δελ είλαη 
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ην παηδί λα κηκεζεί ηέιεηα, αιιά πψο ζα απνδψζεη απηφ πνπ κηκείηαη κε δηθφ ηνπ 

ηξφπν. Γηα απηφ θαη ηα παηρλίδηα κίκεζεο, φπσο θαη ηα παηρλίδηα δξακαηνπνίεζεο, 

απνηεινχλ πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηνπ παηδηθνχ ζεάηξνπ.
221

  

Χο ξπζκηθά παηρλίδηα ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ραξαθηεξίδεη απηά «πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ έκθπηε αλάγθε ηνπ παηδηνχ λα θηλεζεί κε ξπζκφ».
222

 Ρφινο ηνπ 

δαζθάινπ είλαη λα αζθήζεη ην παηδί ζην λα εθθξάδεη ξπζκηθά ηνλ εαπηφ ηνπ. Απηή ε 

απηνέθθξαζε κπνξεί λα αθνξά ζε ειεχζεξεο θηλήζεηο, ζε έθθξαζε ηεο εζσηεξηθήο 

δηάζεζεο ή ηελ αληίδξαζε ζε θάπνηνλ εμσηεξηθφ εξεζηζκφ.
223

 Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

γλσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαιχηεξα, απνθηά απηνζπλείδεζε θαη απηνθπξηαξρία. 

Αληηιακβάλεηαη ην ζψκα ηνπ σο φξγαλν κε ην νπνίν κπνξεί λα εθθξαζηεί ξπζκηθά.  

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ πξνρσξά επίζεο ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην ξπζκηθφ 

παηρλίδη θαη ηε γπκλαζηηθή. Ζ γπκλαζηηθή πξνυπνζέηεη απφ φια ηα παηδηά λα 

εθηειέζνπλ κε αθξίβεηα κηα ζπγθεθξηκέλε θίλεζε, ρσξίο απηή λα απνηειεί δηθή ηνπο 

επηινγή, θαη ρεηξηδφκελα κφλν θάπνηα κέιε ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Αληίζεηα, ζην ξπζκηθφ 

παηρλίδη νη θηλήζεηο ησλ παηδηψλ είλαη δηαθνξεηηθέο, ην θάζε παηδί έρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ θίλεζή ηνπ λα δψζεη ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ζηνηρείν θαη φιν ην ζψκα ηνπ 

παηδηνχ βξίζθεηαη ζε θίλεζε. Χζηφζν, αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηφζν ηεο 

γπκλαζηηθήο φζν θαη ηνπ ξπζκηθνχ παηρληδηνχ θαηαιήγεη ιέγνληαο πσο ην έλα 

ζπκπιεξψλεη ην άιιν, γηα απηφ ρξεηάδνληαη θαη ηα δχν ζην ζρνιείν.
224

 Άιισζηε, ε 

αμία ηεο γπκλαζηηθήο είρε αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο παηδαγσγνχο ηεο Νέαο Αγσγήο, 

θαζψο εθηφο απφ ηε γχκλαζε ηνπ ζψκαηνο θαιιηεξγνχζε ηελ πξσηνβνπιία, ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη ηελ πεηζαξρία.
225

  

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηα αληαγσληζηηθά παηρλίδηα, αλαθέξεη πσο ζε απηά 

θπξηαξρεί ε ζέιεζε, πνπ ζηα παηδηά έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ην ζπλαίζζεκα. 

Γηαθξίλεη δχν κνξθέο ζέιεζεο: ηελ αληίδξαζε, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ αλάγθε ηνπ 

παηδηνχ γηα απηνζπληήξεζε, θαη ηελ απζφξκεηε ελέξγεηα θαη πξάμε, πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ αλάγθε γηα απηναλάπηπμε. ηα παηρλίδηα απηά δηαθξίλνληαη ε επηκνλή, ε 

ηφικε, ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε απηνπεπνίζεζε, γηα απηφ θαη νδεγνχλ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ, ζηελ απηνζπλείδεζε θαη ζε ηειεπηαία θάζε 

ζηελ απηνγλσζία, ε νπνία φκσο δελ επηηπγράλεηαη πιήξσο ζηα παηδηά κηθξήο 

ειηθίαο.
226

 

Γηα ηε ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ, κάιηζηα, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ είρε 

παξαρσξήζεη δηάιεμε ζηηο 28 Μαξηίνπ ηνπ 1928 κε ζέκα «Σν παηρλίδη σο θεληξηθή 

ελέξγεηα κέζα ζηε δσή ηνπ παηδηνχ». ε απηήλ κίιεζε γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

παηρληδηνχ ζηε δσή ηνπ παηδηνχ βαζηδφκελε ζηηο εξκελείεο Γεξκαλψλ θαη 

Ακεξηθαλψλ βηνιφγσλ θαη ςπρνιφγσλ. Σφληζε, πσο ην παηρλίδη δελ πξνζδίδεη κφλν 

πξνζσξηλή ραξά ζην παηδί, αιιά επεξεάδεη νιφθιεξε ηε κειινληηθή δσή ηνπ, θαζψο 

ζπκβάιιεη ζηελ νιφπιεπξε δηάπιαζε θαη αλάπηπμή ηνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά 
                                                           
221

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Παηρλίδηα κε ηξαγνχδηα, 30–31. 
222

 ην ίδην, 31. 
223

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ λέα αγσγή, η. 1, 114. 
224

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Παηρλίδηα κε ηξαγνχδηα, 32–34. 
225

 Γεικνχδνο, Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο, 112. 
226

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Παηρλίδηα κε ηξαγνχδηα, 35–36. 



47 

 

αλαθέξεη, «φζνη δελ έπαημαλ παηδηά, απηνί πνηέ δελ γίλνληαη δεκηνπξγηθνί, πνηέ δελ 

έρνπλε πξσηνβνπιία ζηε δσή ηνπο, πνηέ δελ μέξνπλ λα ληθήζνπλ». ηε ζπλέρεηα, 

αλαθέξζεθε ζηα παηρλίδηα εθείλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα ελδηαθέξνληα θάζε ειηθηαθήο 

θαηεγνξίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ειηθηψλ 3 κελψλ έσο 2 εηψλ, 2-5 εηψλ, 5-7 εηψλ, 

7-10 εηψλ, 10-12 εηψλ, 12-15 εηψλ θαη απφ 15-17 εηψλ θαη εμήο. Οινθιεξψλνληαο 

ηελ νκηιία ηεο αλαθέξζεθε ζηε ζιηβεξή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα σο 

πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παηρληδηνχ ηφζν απφ ηνπο γνλείο φζν θαη απφ ην ζρνιείν, 

ππνδεηθλχνληαο πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ξφινο ηνπο ζε απηφ.
227

 

Ζ ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ δελ είρε αλαγλσξηζηεί γηα αξθεηά ρξφληα, θάηη πνπ 

θαίλεηαη απφ άξζξν ηεο Ηκβξηψηε πνπ δεκνζίεπζε ην 1976 θαη ζην νπνίν επηζεκαίλεη 

ηελ ειιηπή γλψζε ησλ γνλέσλ ηφζν γηα ηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ φζν θαη γηα ηε 

ζεκαζία ηνπ παηρληδηνχ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαληαζίαο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο 

θίλεζεο θαη ηεο δσήο ηνπ γεληθφηεξα. Γηα απηφ θαη πξνηείλεη ηελ ππνρξεσηηθή 

θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζηα λεπηαγσγεία απφ ηελ ειηθία ησλ 2,5 εηψλ, έηζη ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ πλεπκαηηθά θαη αηζζεηηθά.
228

 

3.2.3.1 Παητλίδη θαη εργαζία: «Γσο ζηαζκοί πάλω ζηολ ίδηο δρόκο» 

ζνλ αθνξά ζηε ζρέζε ηνπ παηρληδηνχ κε ηε ρεηξνηερληθή ή ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, 

έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ηνπο παηδαγσγνχο. Ο Decroly γηα 

παξάδεηγκα ηα δηαρσξίδεη, θαζψο, φπσο ηζρπξίδεηαη, ην παηρλίδη δελ έρεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, ζε αληίζεζε κε ηελ εξγαζία. Αληίζεηα, ν Παπακαχξνο ηαπηίδεη 

ην παηρλίδη κε ηελ εξγαζία. Τπνζηεξίδεη πσο ζην παηρλίδη ην παηδί εθηειεί κηα 

εξγαζία ε νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ.
229

 Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο θάπνηνη 

παηδαγσγνί δηαρσξίδνπλ ηελ εξγαζία απφ ην παηρλίδη, ελψ άιινη ηα ηαπηίδνπλ. Γηα 

ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, φκσο, θαη ηα δχν, ην παηρλίδη θαη ε εξγαζία, «είλαη 

κνξθέο γηα έλα θαη ην ίδην δήζηκν. Δίλαη δπν ζηαζκνί πάλσ ζηνλ ίδην δξφκν». 

Τπνζηεξίδεη πσο ην παηρλίδη ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ εξγαζία, θαζψο, φηαλ 

ην παηδί παίδεη, εθείλε ηε ζηηγκή βξίζθνληαη ζε αξκνλία ε δηάζεζε θαη ε πξάμε. Έηζη, 

θάλεη ιφγν γηα ηελ «παηγληψδε εξγαζία». Μηα εξγαζία, δειαδή, πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

βησκαηηθφ ηξφπν κάζεζεο, πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ, ζηελ 

αλάγθε ηνπ γηα δεκηνπξγία, θαη πνπ ηνπ δίλεη ραξά. Καη κηα ηέηνηα εξγαζία πνπ δίλεη 

ραξά θαη επραξίζηεζε ζηα παηδηά δελ είλαη άιιε απφ ηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

ζπιιέγνπλ θαη δνπιεχνπλ θάπνην πιηθφ ψζηε λα παίμνπλ.
230

 

Αλαθέξεηαη, επίζεο, θαη ζηε «δσληαλή ρεηξνηερλία» σο ζπκπιήξσκα ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ρεηξνηερλίαο, φπνπ ζα πξνηείλνληαλ ζέκαηα επράξηζηα πξνο ηα παηδηά 

θαη απηά πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ ζα ήηαλ ρξεζηηθά, θαζψο σο ηειηθφο ζθνπφο ζα ήηαλ 

ε ρξήζε ηνπο ζε έλα παηρλίδη. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη πσο ε παηγληψδεο κνξθή εξγαζίαο 

ζα έπξεπε λα ζπλδπαζηεί κε φια ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ζην ζρνιείν, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα κηα κνξθή εξγαζίαο, ε νπνία αθελφο εμαζθεί ηθαλφηεηεο παξαηήξεζεο, 
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επηινγήο θαη ζχλζεζεο, θαη αθεηέξνπ δίλεη ζηα παηδηά αίζζεκα ραξάο θαη 

επραξίζηεζεο, δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη εληζρχεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη ηνλ απηνέιεγρν. Γηα ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε ηερληθή 

πξνπαξαζθεπή παηρληδηψλ απνηειεί «αλψηεξε κνξθή παηδαγσγηθήο ηερληθήο 

εξγαζίαο», θαζψο ζπλδπάδεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε εξγαζία κε ηελ 

εζσηεξηθή ραξά πνπ ληψζεη ην παηδί γηα ην παηρλίδη. Ζ ρεηξνηερληθή εξγαζία, εθηφο 

απφ ην γεγνλφο φηη ζέηεη ηνπο κπο ζε θίλεζε θαη επνκέλσο ελδπλακψλεη ην ζψκα, 

ηαπηφρξνλα απνηειεί κηα κνξθή πλεπκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο επεξεάδεη ηελ 

ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ, εμαζθεί ηελ ζθέςε θαη ηε ζπγθέληξσζε.
231

 

Σν ηδαληθφ, θαηά ηελ άπνςε ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ζα ήηαλ φια ηα 

καζήκαηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε κηα πην δσληαλή κνξθή δηδαζθαιίαο, φπνπ ε 

ηάμε ζα κεηαηξεπφηαλ ζε έλα εξγαζηήξην κε ηα παηδηά λα δνπιεχνπλ θαη ηαπηφρξνλα 

λα ραίξνληαη θαη λα απηνπαηδαγσγνχληαη.
232

 

Απέλαληη ζε επηθξίζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαηάξαμε ηεο ηάμεο θαη ηελ απνπζία 

ηεο πεηζαξρίαο πνπ θέξεη κηα ηέηνηα κνξθή εξγαζίαο ζην ζρνιείν ε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ απαληά πσο δε ζα πξέπεη λα κέλεη θαλείο ζηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα 

απηψλ ησλ δχν ελλνηψλ. Γειαδή, ζηελ ελδερφκελε αθαηαζηαζία ηνπ ρψξνπ, ζηηο 

νκηιίεο ησλ παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, ζηελ νηθεία ζρέζε κε ηνλ δάζθαιν. Θα πξέπεη λα 

αληηιεθζεί θαλείο πσο κε βάζε απηή ηε κνξθή εξγαζίαο ε ηάμε κεηαηξέπεηαη ζε έλα 

εξγαζηήξην φπνπ ηα παηδηά είλαη απνιχησο ζπγθεληξσκέλα ζε απηφ πνπ θάλνπλ, πσο 

νη νκηιίεο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ην δάζθαιν δελ είλαη άζθνπεο θαη αλνχζηεο, αιιά 

απνηεινχλ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε απηφ πνπ θάλνπλ ή δεηνχλ θάπνηα ζπκβνπιή ή 

βνήζεηα. Δλψ, φζνλ αθνξά ζηελ αθαηαζηαζία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα πιηθά κέζα, ηα 

παηδηά παξαθηλνχληαη απφ ην εζσηεξηθφ αίζζεκα επζχλεο θαη ηαθηνπνηνχλ ηνλ ρψξν 

ηνπο.
233

   

3.2.4 Ζ κοσζηθή ζσλώλσκο ηες δωής 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ αλαθέξζεθε επίζεο θαη ζηε κνξθσηηθή αμία ηνπ 

ηξαγνπδηνχ θαη γεληθφηεξα ηεο κνπζηθήο. Ζ κνπζηθή, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, απνηειεί 

κία ςπρνινγηθή αλάγθε ηνπ αηφκνπ, είλαη ζπλψλπκν ηεο δσήο, εθθξάδεη θίλεζε, 

ξπζκφ. Γηα απηφ είλαη έκθπηε ζε θάζε άλζξσπν. Ζ κνπζηθή ζπλδέεηαη κε ηελ 

έθθξαζε κηαο ζεηξάο ζπλαηζζεκάησλ, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε πνπ βηψλεη ην θάζε 

άηνκν θαη ηελ ςπρηθή αλάγθε πνπ ηνπ ηθαλνπνηεί. Έηζη, ληψζεη ραξά φηαλ ηθαλνπνηεί 

ηελ εζσηεξηθή ηνπ αλάγθε γηα δξάζε, ληψζεη γαιήλε φηαλ έρεη βηψζεη κηα έληνλε 

θαηάζηαζε, ληψζεη ελζνπζηαζκφ θαη φξεμε γηα δνπιεηά θαη ελδπλακψλεη ηε ζέιεζε 

γηα θίλεζε θαη ελέξγεηα.
234

 

ζνλ αθνξά ζηα παηδηά, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζεσξεί ηε κνπζηθή θαη 

ην ηξαγνχδη ζεκαληηθά κέζα έθθξαζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο θφζκνπ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ ληψζνπλ. Γηα απηφ ην ιφγν, αζθεί έληνλε θξηηηθή ζην 
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εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ην νπνίν είρε κεηαηξέςεη ην κάζεκα ηεο 

κνπζηθήο ζε πξνεηνηκαζία γηα ηηο γηνξηέο. Τπνζηεξίδεη πσο ε κνπζηθή ζα πξέπεη λα 

απνηειεί νξγαληθφ θνκκάηη ηεο φιεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη λα ζπλδέεηαη κε φια ηα 

καζήκαηα, ψζηε λα δίλνληαη επθαηξίεο ζηα παηδηά λα εθθξαζηνχλ. Ζ κνπζηθή 

πξνυπνζέηεη ςπρή, ραξά, θίλεζε, γηα απηφ θαη ζεσξεί πσο ζπλδπάδεηαη ηδαληθά κε ην 

παηρλίδη. Σέινο, αλαθέξεη πσο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ 

ην ηξαγνχδη θαη ε κνπζηθή γεληθφηεξα ζην ςπρηζκφ θαη ην ραξαθηήξα ηνπ παηδηνχ θαη 

φρη αλ ην παηδί ζα ηξαγνπδήζεη ζσζηά.
235

 

Αλάινγε ζπνπδαηφηεηα ζηε κνπζηθή είρε απνδψζεη θαη ν Κνπληνπξάο 

ραξαθηεξίδνληάο ηελ σο παξάγνληα αγσγήο θαη ηέρλεο.
236

 Μάιηζηα, ηελ πεξίνδν πνπ 

δηεχζπλε ην Γηδαζθαιείν Θειέσλ ζηε Θεζζαινλίθε ε κνπζηθή δελ απνηεινχζε έλα 

αληαξφ κάζεκα φπσο ζην παξαδνζηαθφ ζρνιείν, αιιά θνξέα πνιηηηζκνχ πνπ 

νδεγνχζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο ησλ καζεηξηψλ. Γεληθφηεξα, ε κνπζηθή είρε 

θεληξηθφ ξφιν ζηε ζρνιηθή δσή ηνπ Γηδαζθαιείνπ, γηα απηφ θαη είρε νξγαλσζεί 

ρνξσδία θαη νξρήζηξα, ελψ θαζεκεξηλά αθνπγφηαλ θάπνην κνπζηθφ θνκκάηη απφ ην 

γξακκφθσλν, θάηη πνπ ζεσξνχληαλ ζεκαληηθφ θαη γηα ηελ ςπρηθή εξεκία ησλ 

καζεηξηψλ.
237

 

3.2.5 Βίωκα: κηα ιεηηοσργία δσναμική ζηην σθή ηης και προοδεσηική ζηη μορθή 

Ζ κέζνδνο ησλ βησκάησλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε ζεσξία ηνπ Πξαγκαηηζκνχ θαη ζε 

απηφ πνπ πξέζβεπε ν Dewey, ην καζαίλσ πξάηηνληαο (learning by doing). Ο Dewey 

ζεσξνχζε πσο ην ζρνιείν πξέπεη λα είλαη έλαο ρψξνο θνηλνηηθήο δσήο φπνπ ν 

καζεηήο δελ ππαθνχεη απιά ζηνλ δάζθαιν. Πεξηγξάθεη ην ζρνιείν σο εκβξπαθή 

θνηλνηηθή δσή φπνπ δίλεηαη ε ειεπζεξία ζηα παηδηά λα ελεξγήζνπλ θαη λα 

εθθξαζηνχλ.
238

 Πξψηνο πνπ εθάξκνζε ηε κέζνδν ήηαλ ν William H. Kilpatrick, 

καζεηήο θαη νπαδφο ηεο θηινζνθίαο ηνπ Dewey, ν νπνίνο εμέδσζε ην 1914 ην έξγν 

ηνπ κε ηίηιν ―Foundation of Method‖, ζην νπνίν παξνπζίαζε ηε θηινζνθία ηεο Νέαο 

Αγσγήο ηνπ Dewey, εληάζζνληάο ηελ ζηελ παηδαγσγηθή κέζνδν πνπ νλφκαζε 

Μέζνδν ησλ Βησκάησλ (Project Method).
239

 O Kilpatrick, φξηζε ηε κέζνδν σο κηα 

νιφςπρε ζθφπηκε ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ην άηνκν θαη πνπ δηεμάγεηαη ζε έλα 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Θεσξνχζε πσο ην άηνκν πνπ δελ δέρεηαη ην νηηδήπνηε 

παζεηηθά, αιιά αληίζεηα ζέηεη ζηφρνπο θαη ζρεδηάδεη ην πψο ζα ηνπο πεηχρεη 

πξνζαλαηνιηζκέλνπο ζε επξχηεξνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο, είλαη ν νξηζκφο ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιίηε. Έηζη, ινηπφλ, ππνζηήξηδε πσο ε κέζνδνο απηή ζα έπξεπε λα 

εθαξκφδεηαη ζηε δηδαζθαιία, θαζψο ν ζθνπφο ζα έδηλε ζην παηδί ηελ εζσηεξηθή 

ψζεζε λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο θαη εκπφδηα, ζα θαζνδεγνχζε ηε ζθέςε, ζα 

                                                           
235

 ην ίδην, 19. 
236

 Α.Π.Θ., Μίιηνο Κνπληνπξάο: Δθαηφ ρξφληα απφ ηε γέλλεζή ηνπ (Θεζζαινλίθε: Βάληαο, 1991), 107–

8. 
237

 Γεκαξάο, Κιείζηε ηα ζρνιεία, 177–78. 
238

 Rohrs, Σν θίλεκα ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο, 49–50. 
239

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ λέα αγσγή, η. 1, 52–53. 



50 

 

θαηεχζπλε ην ζρέδην εξγαζίαο θαη ηα πιηθά κέζα. Άιισζηε, πίζηεπε, φπσο θαη ν 

Dewey, φηη ην ζρνιείν είλαη ε ίδηα ε δσή θαη φρη πξνεηνηκαζία γηα ηε δσή.
240

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ζαθψο επεξεαζκέλε ηφζν απφ ηνλ Dewey φζν 

θαη απφ ηνλ Kilpatrick, ζεσξνχζε ηε κέζνδν ησλ βησκάησλ (project), σο ηε 

ζεκαληηθφηεξε κέζνδν, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Νέαο 

Αγσγήο. Σελ κέζνδν αλέιπζε ζην ηξίηνκν έξγν ηεο. 

πσο αλαθέξεη ε ίδηα, 

«ην βίσκα είλαη ηξφπνο ςπρηθήο ηνπνζέηεζεο, είλαη δηαγσγή. εκαίλεη αθ’ ελφο 

πεξηέξγεηα θαη πξνζπκία πλεχκαηνο, δχλακε ζπγθέληξσζεο, θαηαλφεζε, θαη 

ζπλήζεηα ζθέςεο, αθ’ εηέξνπ αίζζεκα, θαληαζία, πξσηνβνπιία, απηνζπλείδεζε, 

ζπλαίζζεζε ηνπ θαζήθνληνο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ζπλαίζζεζε ηνπ 

θαζήθνληνο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ άιισλ ζπλεξγαηψλ. Σν βίσκα είλαη θάηη 

ζχλζεην, πιαηχηεξν, κηα νξγαληθά θαη ςπρνινγηθά πνιχπιεπξε ιεηηνπξγία, πνπ 

είλαη δπλακηθή ζηελ πθή ηεο θαη πξννδεπηηθή ζηε κνξθή».
241

 

Αλαθέξεη, επίζεο, πσο πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έλα «απζεληηθφ βίσκα» είλαη 

απαξαίηεηε ε χπαξμε πέληε ζηαδίσλ. Σν πξψην αθνξά ζηελ εθδήισζε κηαο 

βηνινγηθήο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή, ε νπνία ηνπ δεκηνπξγεί ηελ 

αλάγθε γηα δξάζε. Γειαδή, θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή κία απφ ηηο πνιιέο βηνινγηθέο 

αλάγθεο πνπ έρεη ην άηνκν ππεξηζρχεη θαη κεηαηξέπεηαη ζε επηζπκία. Σφηε ην άηνκν 

αλαδεηά κία θαηάζηαζε ή έλα αληηθείκελν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηήλ θαη πνπ 

ζα απνηειέζεη ηελ αθεηεξία. Ζ βηνινγηθή δειαδή αλάγθε κεηαηξέπεηαη ζε 

ςπρνινγηθφ ελδηαθέξνλ ην νπνίν νδεγεί ζε δξάζε. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε απηφ ην 

ελδηαθέξνλ δηακνξθψλεηαη κηα «ηδέα», ε νπνία απνηειεί ην πξφβιεκα, θαη ηίζεηαη 

έλαο «ζθνπφο», ν νπνίνο απνηειεί ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Έπεηηα, ην άηνκν 

πξνρσξά ζην ζρεδηαζκφ ελφο ζρεδίνπ θαη ζπιιέγεη φζα ζηνηρεία ηνπ είλαη 

απαξαίηεηα απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ έρεη απνθηήζεη ζηε δσή ηνπ. ην επφκελν ζηάδην 

εθηειείηαη απηφ ην ζρέδην θαη ηέινο ειέγρεηαη αλ επηηεχρζεθε ή φρη ν ζθνπφο κέζα 

απφ ηελ θαηαγξαθή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο φιεο εξγαζίαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ. Μηα δηαδηθαζία ζεκαληηθή, θαζψο νδεγεί ην άηνκν ζηελ 

απηνγλσζία.
242

 

Δζηηάδνληαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αλαθέξεη πσο ην βίσκα πξέπεη λα 

μεθηλά απφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή λα γλσξίζεη θάηη. Ζ επηινγή ηνπ βηψκαηνο 

κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ηνλ δάζθαιν λα εκπιέθεηαη 

κφλν ζην ηερληθφ κέξνο ηεο πινπνίεζήο ηνπ, είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ, θαζψο 

απηφο κπνξεί λα δηαθξίλεη πνην απφ ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο. Πξνθεηκέλνπ έλα βίσκα λα ραξαθηεξηζηεί σο δσηηθήο ζεκαζίαο ζα πξέπεη 

λα πιεξνί δχν θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηνλ Dewey, θάηη πνπ απνδέρεηαη ε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ. Σν πξψην είλαη ε αξρή ηεο ζπλέρεηαο, δειαδή, ην ελδηαθέξνλ πνπ 

ζα νδεγήζεη ζην βίσκα λα δψζεη ζηνλ καζεηή ηελ επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ζηνηρεία απφ πξνεγνχκελεο πείξεο αιιά θαη λα κεηαβάιεη ηηο ππάξρνπζεο κε βάζε ηηο 
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λεφηεξεο. Σν δεχηεξν είλαη ε αξρή ηεο αιιειεπίδξαζεο, δειαδή, ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ. Σν πεξηβάιινλ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη. Δίλαη, ινηπφλ, 

ζεκαληηθφ ε πείξα πνπ ζα απνθηήζεη ν καζεηήο λα ηνλ βνεζήζεη λα πξνζαξκφδεηαη 

θαη λα δξα απνηειεζκαηηθά ζε κηα λέα θαηάζηαζε.
243

 ηε ζπλέρεηα νξγαλψλεηαη ην 

πιάλν εξγαζίαο, πνπ πξέπεη λα είλαη επέιηθην θαη εμειηζζφκελν. Σν βίσκα είλαη 

δσληαλφ θαη απζφξκεην θαη απνηειεί έλα ςπρηθφ γεγνλφο πνπ απνθηά κνξθή πξάμεο 

κε απνηειέζκαηα πνπ ειέγρνπλ φιε ηε δηαδηθαζία.
244

 Πξέπεη λα εμειίζζεηαη 

«θπζηθά» θαη «ζπζηεκαηηθά» πξνο ηηο ηξεηο ρξνληθέο δηαζηάζεηο, παξφλ-κέιινλ-

παξειζφλ, ελψ ε δηάξθεηα ηνπ βηψκαηνο εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο 

είλαη ε ειηθία ησλ καζεηψλ, ε ηθαλφηεηα ηνπ δαζθάινπ λα δηαηεξεί δσληαλφ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, νη ζπλζήθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε ζηάζε ηφζν ησλ γνλέσλ 

φζν θαη ηεο Κνηλφηεηαο απέλαληη ζε απηήλ ηελ κέζνδν.
245

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε γλψζε πνπ παξάγεηαη κέζα απφ ηνλ 

βησκαηηθφ ηξφπν είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο θαη γηα απηφ, φπσο 

ππνζηεξίδεη ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, δηαθέξεη απφ ηηο γλψζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα βηβιία.
246

 

Αλάινγε άπνςε εμέθξαδε θαη ν Παπακαχξνο, κε ηνλ νπνίν είρε ζπλεξγαζηεί 

ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ. Τπνζηήξηδε πσο ε ίδηα ε δσή, ην πεξηβάιινλ ηνπ 

καζεηή, θπζηθφ θαη θνηλσληθφ, είλαη απηφ πνπ ηνπ πξνζθέξεη άκεζεο γλψζεηο. 

χκθσλα κε ηνλ ίδην, «ν καζεηήο είλε έλαο κηθξφο εξεπλεηήο, έλαο κηθξφο 

δεκηνπξγφο». Ο καζεηήο, δειαδή, αλαθαιχπηεη κφλνο ηνπ ηε γλψζε κε δηθή ηνπ 

εξγαζία θαη απηφ ηνλ γεκίδεη πξαγκαηηθή ραξά.
247

 

Γηα απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, ην ζρνιείν «έπξεπε λα αλνίμεη ηηο πφξηεο θαη 

ηα παξάζπξα πξνο ηελ πξαγκαηηθή δσή, απφ απηήλ λα αληιήζεη ην πιηθφ, αθφκα θαη ηα 

κέζα ηεο δηδαζθαιίαο, θαη γεληθά ηεο εξγαζίαο».
248

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζην ηξίηνκν έξγν ηεο παξαζέηεη ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζεσξεί αλαγθαίεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ην βίσκα, 

φπσο ηηο ζέηεη ν Kilpatrick. Απηέο είλαη νη εμήο: 

α) Ο καζεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνο, λα θηλείηαη ειεχζεξα ζε άλεην 

ρψξν θαη λα βξίζθεηαη ζε νηθεία θαη επράξηζηε αηκφζθαηξα. 

β) Θα πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ καζεηή ε πξσηνβνπιία λα ζθεθηεί, λα 

ζπγθεληξψζεη, λα νξγαλψζεη θαη λα θαηαζθεπάζεη, αλ ρξεηαζηεί, ην πιηθφ ηνπ.  

γ) Ζ δξάζε ηνπ καζεηή ζα πξέπεη λα έρεη έλα ζθνπφ, ψζηε λα κελ απνηειεί 

ζπαηάιε ρξφλνπ. 

δ) Θα πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη ε απηνέθθξαζε ηνπ καζεηή. Να εθθξάδεηαη, 

δειαδή, ν θάζε καζεηήο ειεχζεξα ζην είδνο πνπ έρεη έκθπηε θιίζε, ρσξίο ην 
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απνηέιεζκα λα θξίλεηαη σο ζσζηφ ή φρη, θαζψο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε 

έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηάο ηνπ.
249

 

Σν βίσκα σο κέζνδνο εξγαζίαο ζπκβάιιεη ψζηε ν καζεηήο λα θαηαλνήζεη 

πσο αλήθεη ζε κηα νκάδα ε νπνία ηνλ ζέβεηαη, ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Πσο αλήθεη ζε κηα νκάδα κε θνηλνχο ζηφρνπο, φπνπ ζπδεηνχλ 

θαη θαιιηεξγείηαη ν αιιεινζεβαζκφο θαη ε ζπλεξγαηηθφηεηα. Ζ Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ δελ ζεσξεί πσο ε βησκαηηθή κάζεζε πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, αιιά αληηζέησο ππνζηεξίδεη πσο κπνξεί λα 

απνηειέζεη βαζηθή κέζνδν πνπ λα αθνξά ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, απφ ην 

λεπηαγσγείν σο ην Παλεπηζηήκην, παίξλνληαο φκσο κνξθή αλάινγε πξνο ηα 

ελδηαθέξνληα ηεο θάζε ειηθίαο.
250

 

Ζ παηδαγσγφο, κε βάζε ηα εγρεηξήκαηα εθαξκνγήο ηεο βησκαηηθήο κεζφδνπ 

πνπ παξαθνινχζεζε ζην εμσηεξηθφ, πξνζδηφξηζε ηνλ ξφιν πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ν 

δάζθαινο ζε απηήλ, θάηη πνπ ην ραξαθηήξηζε σο «ν δεθάινγνο ηνπ δαζθάινπ». 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη πσο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζρέζεηο θαηαλφεζεο θαη 

ζπκπάζεηαο κεηαμχ ηνπ δαζθάινπ θαη ησλ καζεηψλ. Ο δάζθαινο ζα πξέπεη κέζα απφ 

ζπλερή παξαηήξεζε λα γλσξίδεη ην ζηάδην εμέιημεο ηνπ θάζε καζεηή, ψζηε λα 

αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ νδεγνχ ζηελ εξγαζία ηνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα γλσξίδεη 

πφηε είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή πνπ ν καζεηήο ρξεηάδεηαη ηε βνήζεηά ηνπ ψζηε λα 

ζπλερίζεη ε εξγαζία ηνπ. Θα πξέπεη αθφκε ν δάζθαινο λα νξγαλψζεη έλα πξφγξακκα 

επέιηθην βαζηζκέλν ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ ηνπ θαη κε 

ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα εμνηθνλνκεζεί ελέξγεηα γηα ηνλ ίδην θαη ηνπο καζεηέο. Να 

βνεζήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ φιε επεμεξγαζία ηνπ βηψκαηνο, ψζηε λα απνθηήζνπλ 

ηελ αλψηαηε δπλαηή πείξα αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. Να ηνπο βνεζήζεη, επίζεο, αλ 

ρξεηαζηεί, θαη ζηε ζχληαμε ησλ Βηβιίσλ ηεο Σάμεο. Ο δάζθαινο είλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδεη ηελ πνξεία ηνπ βηψκαηνο θαη ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλνπλ νη καζεηέο, γηα 

απηφ θαη πξέπεη λα θαηαγξάθεη ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο 

ζπληάζζνληαο αληίζηνηρνπο πίλαθεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη ελήκεξνο γηα ην ηη 

εξγαζία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, ηη απνκέλεη λα γίλεη, θαζψο επίζεο θαη ζε πνηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη χιε ησλ καζεκάησλ αληηζηνηρεί απηή ε εξγαζία. 

Δπίζεο, ε εξγαζία ησλ καζεηψλ ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη ζπρλά. εκαληηθφ είλαη θαη νη 

ίδηνη νη καζεηέο λα ζπληάζζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο πίλαθεο πξνφδνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δαζθάινπ, ψζηε λα γλσξίδνπλ θαη νη ίδηνη ηελ πνξεία ηνπο. Σέινο, ζεκαληηθφ ζηελ 

φιε πνξεία ηνπ βηψκαηνο είλαη ην θιίκα πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ ηάμε λα είλαη θιίκα 

ραξάο, κε ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο ηθαλνπνίεζεο. Καη ζε απηφ ζπκβάιιεη ν 

δάζθαινο.
251

 

Αλάινγε ζέζε ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ δαζθάινπ, ζην πιαίζην ηεο βησκαηηθήο 

κάζεζεο, εμέθξαζε θαη ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο ππνζηεξίδνληαο πσο ν 

εθπαηδεπηηθφο ζα έπξεπε λα θαζνδεγήζεη θαη λα βνεζήζεη θαηάιιεια ηνλ καζεηή 
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αμηνπνηψληαο ηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπ, ηηο εζσηεξηθέο ηνπ αλάγθεο, ηηο δηαζέζεηο θαη 

ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν ψζηε λα θηάζεη ζηε γλψζε.
252

  

Μπνξεί γεληθφηεξα λα ππνζηεξηρζεί πσο νη εθπξφζσπνη ηεο Νέαο Αγσγήο 

πξφηεηλαλ έλα ζρνιείν δσληαλφ, παηδνθεληξηθφ, πνπ ζα έδηλε ζεκαζία ζηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηηο θιίζεηο ησλ καζεηψλ, πνπ ζα είρε άκεζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηε θχζε, ζην νπνίν νη καζεηέο ζα απνθηνχζαλ δσληαλέο πείξεο θαη ζα 

νδεγνχληαλ ζηε γλψζε κέζα απφ ην βίσκα. Γηα απηφ ην ιφγν παξαηεξείηαη πσο 

πνιινί απφ ηνπο παηδαγσγνχο πνπ επηρείξεζαλ λα εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο ηεο Νέαο 

Αγσγήο ίδξπζαλ ηα ζρνιεία ηνπο ζηε θχζε, κε ζρνιηθνχο θήπνπο, νξγάλσλαλ 

εθδξνκέο, ηαμίδηα, θαη επεδίσθαλ κηα νξγαλσκέλε ζρνιηθή δσή. 

3.2.5.1 Μορθές βηώκαηος  

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

καζεηψλ δηαθξίλεη έμη κνξθέο βηψκαηνο: απηφ ηεο θπζηθήο πγείαο θαη ξψκεο, ην 

γισζζηθφ, ην θαιιηηερληθφ, ην θνηλσληθφ, ην επηζηεκνληθφ θαη ην εζηθφ.  

3.2.5.1.1 Σο βίωκα ηες θσζηθής σγείας θαη ρώκες 

Σα παηδηά θπξίσο ηνπ Γεκνηηθνχ έρνπλ ηε θπζηθή ηάζε γηα θίλεζε. Δπεηδή, φκσο, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο νη θηλήζεηο γίλνληαη άξξπζκεο θαη άζθνπεο, ην ζρνιείν, ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξεη ζπζηεκαηηθή θπζηθή αγσγή. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεί επθαηξίεο 

ψζηε ηα παηδηά λα εθηνλψλνπλ ηελ θπζηθή ηάζε πνπ έρνπλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. 

Μέζα απφ ηε θπζηθή αγσγή ην παηδί απνθηά ζσκαηηθή πγεία. ε κεγαιχηεξε ειηθία 

ην παηδί αξρίδεη λα επηδεηθλχεη ην πφζν επηδέμην θαη δπλαηφ είλαη. Οη θηλήζεηο ηνπ 

απνθηνχλ ζθνπφ πνπ ζέηεη ην ίδην θαη απηφο είλαη λα επηβιεζεί ζηνπο γχξσ ηνπ. Έηζη, 

ειθχεηαη θπξίσο απφ ηα ζπλαγσληζηηθά παηρλίδηα, κέζα απφ ηα νπνία εθθξάδνληαη ν 

ραξαθηήξαο θαη ε αηνκηθφηεηά ηνπ. Γηα απηφ είλαη ζεκαληηθφ ην ζρνιείν λα νδεγήζεη 

ζσζηά ηελ θίλεζε ησλ παηδηψλ ψζηε ν ζπλαγσληζκφο λα κελ θαηαιήμεη ζε 

αληαγσληζκφ. Οη γπκλαζηηθέο αζθήζεηο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ην δξακαηηθφ, 

ξπζκηθφ ή κηκεηηθφ παηρλίδη πνπ έρεη αλαιπζεί παξαπάλσ.
253

 

Σε ζεκαζία ηεο γπκλαζηηθήο ηφζν γηα ηε ζσκαηηθή φζν θαη γηα ηελ 

δηαλνεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ είραλ αλαγλσξίζεη αξθεηνί παηδαγσγνί ηεο Νέαο 

Αγσγήο, ζπκπεξηιακβάλνληάο ηελ ζην πξφγξακκα ησλ ζρνιείσλ ηνπο, φπσο ν 

Γεικνχδνο ζην Αλψηεξν Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ θαη ζην Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν θαη ν Κνπληνπξάο ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο. Μέζα απφ 

ηε γπκλαζηηθή αλαπηπζζφηαλ ε βνχιεζε, ε πξσηνβνπιία, ε απηνπεπνίζεζε, ην 

αίζζεκα ξπζκνχ, ε ηάμε, ε πεηζαξρία θαη ε αγάπε γηα ηε θπζηθή δσή θαη έηζη νη 

καζεηέο νδεγνχληαλ ζηε ζσκαηηθή, εζηθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε.
254

 

Ζ γπκλαζηηθή απέθηεζε παηδαγσγηθφ ελδηαθέξνλ φηαλ ην 1860-70 ππφ ην 

πξίζκα ηεο εμέιημεο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ αλαδείρζεθε ην 
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ελδηαθέξνλ θαη ε θξνληίδα γηα ηελ παηδηθή ειηθία. Απφ εθείλε ηελ πεξίνδν θαη έπεηηα 

άξρηζε λα δίλεηαη ζεκαζία ζε κηα ιηγφηεξν ηππνπνηεκέλε άζθεζε κέζσ παηρληδηνχ, 

πεξηπάησλ, αζθήζεσλ ζηελ χπαηζξν, ζε κηα πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπ απηαξρηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ δηέζεηε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Αλαδεηθλχεηαη ε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο γπκλαζηηθήο απφ ζσκαηηθή θαη δηαλνεηηθή πιεπξά θαη πξνβάιιεηαη ε 

αλαγθαηφηεηα λα απνηειέζεη νξγαληθφ θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.
255

   

3.2.5.1.2 Σο γιωζζηθό βίωκα 

Σν παηδί ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ αξρίδεη λα θαηαθηά ηε γιψζζα κέζα απφ 

δηάθνξα βηψκαηα, φπσο είλαη ε άκεζε επαθή ηνπ κε ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ, πνπ 

ην νδεγνχλ ζηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ απηφλ ηνλ θπζηθφ ηξφπν βησκαηηθήο κάζεζεο θαιείηαη λα ζπλερίζεη 

ην ζρνιείν.
256

 

Ρφινο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πσο ε 

γιψζζα απνηειεί φξγαλν επηθνηλσλίαο, θαζψο κέζσ απηήο εθθξάδνληαη πξνθνξηθά ή 

γξαπηά πνηθίια λνήκαηα, φπσο ζθέςεηο, ζρέζεηο, απαγνξεχζεηο, ζπιινγηζκνί, 

επηζπκίεο, δξάζεηο. Γηα απηφ ππνζηεξίδεη πσο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζηνπο καζεηέο 

επθαηξίεο γηα άκεζε επαθή κε πξφζσπα θαη πξάγκαηα πνπ ζα ηνπο παξαθηλνχλ ζε 

ζπδεηήζεηο θαη ζπλνκηιίεο, ζε πιήξε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν, φπνπ νη 

καζεηέο δελ ελζαξξχλνληαη λα κηινχλ, λα ζπδεηνχλ, λα δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο, λα 

εθθξάδνπλ απνξίεο, γλψκε θαη απφςεηο, αιιά αθνχλ παζεηηθά ηνλ κνλφινγν ηνπ 

δαζθάινπ.
257

  

ε απηφ ην ζεκείν επηζεκαίλεη πσο κε ηελ έλλνηα ηνπ γισζζηθνχ βηψκαηνο 

δελ ελλνείηαη ε αζπλάξηεηε θιπαξία αιιά ε θπζηθή θαη απζφξκεηε νκηιία θαη 

ζπδήηεζε ηνπ καζεηή πνπ έρεη θάπνην ζθνπφ θαη πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δσή θαη ηελ 

εξγαζία ηνπ.
258

 Σελ ειεχζεξε ζπλνκηιία είρε εθαξκφζεη θαη ν Αι. Γεικνχδνο ζην 

Αλψηεξν Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ θαη ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν θαη ηελ 

ραξαθηήξηδε «δνπιεηά πλεπκαηηθή, ζνβαξή θαη νκαδηθή» πνπ νδεγνχζε ηηο καζήηξηεο 

θαη ηνπο ζπνπδαζηέο αληίζηνηρα ζην λα εξγαζηνχλ καδί γηα ηελ απφ θνηλνχ επίιπζε 

ελφο πξνβιήκαηνο.
259

 

πσο θαη άιινη παηδαγσγνί ηεο Νέαο Αγσγήο, έηζη θαη ε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ ζεσξεί ηε κεηξηθή γιψζζα σο ηε βάζε ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο, 

θαζψο κέζα απφ απηήλ νη καζεηέο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ θαιχηεξα ηηο ζθέςεηο 

ηνπο.
260

 Ο Αι. Γεικνχδνο ραξαθηήξηδε ηε δεκνηηθή σο γιψζζα απζχπαξθηε, 

                                                           
255

 Διέλε Φνπξλαξάθε, «σκαηηθή αγσγή ησλ δχν θχισλ ζηελ Διιάδα ηνπ 19νπ αηψλα», ζην 

Πξαθηηθά Γηεζλνχο πκπνζίνπ Οη ρξφλνη ηεο Ηζηνξίαο γηα κηα ηζηνξία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο 

λεφηεηαο (Αζήλα: Η.Α.Δ.Ν./ Γ.Γ.Ν.Γ., 1998), 305–6, 308. 
256

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ λέα αγσγή, η. 1, 101. 
257

 ην ίδην, 100–102; Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ λέα αγσγή, η. 2, 134. 
258

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ λέα αγσγή, η. 1, 102. 
259

 Γηαλληθφπνπινο, «Καηλνηνκίεο ζην Αλψηεξν Γεκνηηθφ Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ», 50, 52; 

Σεξδήο, Ζ παηδαγσγηθή ηνπ Αιέμαλδξνπ Π. Γεικνχδνπ, 151, 154; Γεικνχδνο, Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο, 

308–12. 
260

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ λέα αγσγή, η. 1, 102. 



55 

 

δσληαλή, κηα γιψζζα πνπ κηινχζε ν ιαφο θαη κέζσ απηήο εμέθξαδε ηνλ ςπρηθφ ηνπ 

θφζκν. Γηα απηφ θαη ππνζηήξηδε πσο ζα έπξεπε λα είλαη ε γιψζζα ηνπ ζρνιείνπ.
261

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ηζρπξίδεηαη, επίζεο, πσο κε αλάινγν ηξφπν, κε 

ηελ πξνζθνξά δειαδή ζηνλ καζεηή δηαθφξσλ εξεζηζκάησλ, ζα πξέπεη απζφξκεηα λα 

γελληέηαη ζε απηφλ ε αλάγθε γηα αλάγλσζε θαη γξαθή.
262

 Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά 

ζηελ αλάγλσζε αλαθέξεη πσο είλαη ζεκαληηθφ ν καζεηήο λα αγαπήζεη ην βηβιίν, λα 

ην ζεσξήζεη «πλεπκαηηθή ζπληξνθηά», θαη ζε απηφ ζα ζπκβάιιεη εληζρπηηθά ε 

χπαξμε βηβιηνζήθεο αλνηρηήο πξνο ηνπο καζεηέο, εθνδηαζκέλεο κε δηάθνξα βηβιία 

πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη ζηελ νπνία ζα αλαηξέρνπλ 

θάζε θνξά πνπ ζα ρξεηάδεηαη.
263

 Αλάινγε ζπνπδαηφηεηα γηα ην βηβιίν είρε επηδείμεη 

θαη ν Γεικνχδνο νξγαλψλνληαο βηβιηνζήθε ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν, φπνπ νη 

ζπνπδαζηέο κειεηνχζαλ ν θαζέλαο κφλνο ηνπ είηε ζε νκάδεο.
264

 Δπίζεο, θαη ν Μίιηνο 

Κνπληνπξάο πίζηεπε ηφζν ζηελ αμία ηνπ βηβιίνπ σο κνξθσηηθνχ κέζνπ, πνπ ην 

πξψην πξάγκα πνπ έθαλε αλαιακβάλνληαο δηεπζπληήο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Θειέσλ 

Θεζζαινλίθεο ήηαλ ε νξγάλσζε ηεο βηβιηνζήθεο.
265

 

Σέινο, φζνλ αθνξά, ζην γξαπηφ ιφγν, σο παξάδεηγκα νκαδηθνχ γισζζηθνχ 

βηψκαηνο αλαθέξεη ηε δεκηνπξγία Βηβιίσλ ηεο Σάμεο, βαζηζκέλσλ ζε δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζηελ ηάμε, θαζψο θαη ηελ έθδνζε ρνιηθνχ Πεξηνδηθνχ. 

Έηζη, ν καζεηήο ζηαδηαθά εκπινπηίδεη ην ιεμηιφγηφ ηνπ.
266

 Αλάινγν εγρείξεκα είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ Γεικνχδν ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν, φπνπ ην 1925 είρε 

εθδνζεί ην πξψην θπιιάδην ησλ ζπνπδαζηψλ.
267

 

3.2.5.1.3 Σο θαιιηηετληθό βίωκα 

χκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ην θαιιηηερληθφ βίσκα ζα πξέπεη λα 

απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο. Σν παηδί έρεη αλάγθε ηελ 

θαιιηηερληθή έθθξαζε, θαζψο κέζα απφ απηήλ εθθξάδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν 

θαη ην ππνζπλείδεηφ ηνπ, γλσξίδεη θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπ, δηακνξθψλεη ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ, απνθηά απηνπεπνίζεζε. Γηα απηφ ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα 

ελζαξξχλεη ηελ θαιιηηερληθή απηνέθθξαζε ησλ καζεηψλ. ε αληίζεζε πξνο ην «Νέν 

ρνιείν», ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν αληηιακβάλεηαη ηελ απηνέθθξαζε ηνπ καζεηή σο 

κέζν ςπραγσγίαο θαη ηα θαιιηηερληθά καζήκαηα σο καζήκαηα πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

κάζνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ ηερληθή ησλ έξγσλ ηέρλεο.
268

 Μάιηζηα, ζε εθζέζεηο πνπ 

επηζθέθζεθε ζην Λνλδίλν, ζηελ Σεξγέζηε θαη ζηε Λσδάλε, αλέθεξε ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ αλαδεηθλχνληαλ απφ ηα έξγα ησλ παηδηψλ, θαηαιήγνληαο ζε ηξία 

είδε θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. ε απηήλ πνπ αθνξά θαζαξά ζε ηερληθή, ζε εθείλελ 
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πνπ νδεγεί ζε θαιιηηερληθή θαιιηέξγεηα θαη ζε εθείλελ πνπ νδεγεί ζε εζσηεξηθή 

ιχηξσζε.
269

 Ζ ηξίηε ηάζε είλαη ζχκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ θαη ε 

πην ζεκαληηθή, θαζψο απηή νδεγεί ηνλ καζεηή κέζα απφ ην ειεχζεξν ζρέδην λα 

εμσηεξηθεχζεη ηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν θαη λα δψζεη ππφζηαζε ζηα εξεζίζκαηα πνπ 

ιακβάλεη απφ ην πεξηβάιινλ.
270

 Τπνζηεξηθηήο ηεο ειεχζεξεο θαιιηηερληθήο 

έθθξαζεο ήηαλ θαη ν Κνπληνπξάο, φπσο θαίλεηαη απφ ην Γηδαζθαιείν Θειέσλ, 

θαζψο κέζα απφ απηήλ εθθξαδφηαλ ν εζσηεξηθφο θφζκνο ησλ καζεηξηψλ. Μάιηζηα, 

θάζε είδνπο θαζνδήγεζε ηε ζεσξνχζε παηδαγσγηθφ ζθάικα.
271

 

Δπνκέλσο, ηα θαιιηηερληθά καζήκαηα έρνπλ ςπρνινγηθή αμία γηα ηελ 

παηδαγσγφ. Απνηεινχλ δηέμνδν απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, έθθξαζε ζθέςεσλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, θαιιηεξγνχλ ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε 

ζπγθξφηεζε κηαο ζηαζεξήο πξνζσπηθφηεηαο. Χο παξαδείγκαηα κνξθψλ 

θαιιηηερληθνχ βηψκαηνο αλαθέξεη ην παξακχζη, ηε δξακαηνπνίεζε, ηε κνπζηθή, ην 

ζρέδην, ηε ρεηξνηερλία, ην ζέαηξν θ.ά.
272

 Γεληθφηεξα, νη παηδαγσγνί ηεο Νέαο Αγσγήο 

έδηλαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ αηζζεηηθή αγσγή, ζπκπεξηιακβάλνληαο κεηαμχ ησλ 

καζεκάησλ ηελ ηρλνγξαθία, ηε δσγξαθηθή, ηε ρεηξνηερλία, ηε κνπζηθή, κέζα απφ ηα 

νπνία νη καζεηέο εμέθξαδαλ ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο, θαιιηεξγνχζαλ ηελ θαιαηζζεζία 

ηνπο, ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο θαη αλέπηπζζαλ ηελ απηνέθθξαζή ηνπο. 

Παξάδεηγκα απνηεινχλ ην Αλψηεξν Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ, ην Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν θαη ην Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξά.
273

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ θαιιηηερληθή αγσγή σο κέζν επίηεπμεο ηνπ ζθνπνχ ηεο 

αγσγήο έδηλε θαη ν Hermann Lietz, ν νπνίνο ππνζηήξηδε πσο ε επαθή κε ηελ ηέρλε 

νδεγνχζε ζηελ αλάπηπμε ηεο επαηζζεζίαο θαη ηεο παξαηήξεζεο.
274

 

3.2.5.1.4 Σο θοηλωληθό βίωκα 

χκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, έλα απζεληηθφ θνηλσληθφ βίσκα κπνξεί 

λα παξαρζεί κφλν κε ηελ άκεζε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο.
275

 

Ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ηνπ καζεηή λα αλαπηχμεη ηελ θνηλσληθφηεηά ηνπ. Μέζσ 

απηνχ ηνπ βηψκαηνο ν καζεηήο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

θαη κε ηελ θνηλσληθή δσή, γηα ηα νπνία ηνπ δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λα ελδηαθεξζεί 

θαη λα πξνζθέξεη βνήζεηα. ηε ζρνιηθή δσή ππάξρνπλ αλνξγάλσηα αιιά θαη 

νξγαλσκέλα θνηλσληθά βηψκαηα, ηα νπνία θαιιηεξγνχλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ. Ο καζεηήο αξρίδεη ζηαδηαθά λα ληψζεη απφ κέινο ηεο ηάμεο ηνπ κέινο ηεο 
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νκάδαο ηνπ ζρνιείνπ. Αξρίδεη λα ζπκκεηέρεη ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη 

νη ζρνιηθέο ζπλειεχζεηο θαη ην πεξηνδηθφ ηνπ ζρνιείνπ, ε αιιεινγξαθία κε άιια 

ζρνιεία.
276

 Οη εθδξνκέο θαη ηα ηαμίδηα, ησλ νπνίσλ ν ζθνπφο δελ είλαη κφλν 

ςπραγσγηθφο αιιά θαη παηδαγσγηθφο. Γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο απαηηείηαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ θαιιηεξγνχληαη ε νξγαλσηηθφηεηά 

ηνπο θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ.
277

 ηαδηαθά ην θνηλσληθφ βίσκα γίλεηαη 

πιαηχηεξν. Ο καζεηήο αξρίδεη λα θαηαλνεί ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ ηνπ, 

λα αλαγλσξίδεη ηηο θνηλσληθέο αμίεο ηνπ ηφπνπ ηνπ, ηνπ Έζλνπο, ησλ άιισλ ιαψλ. 

Πξνρσξά ζε ζπγθξίζεηο θαη αλαδεηθλχεη θνηλά ζηνηρεία θαη αμίεο κε ηνπο άιινπο 

ιανχο.
278

 Σν θνηλσληθφ βίσκα είλαη πεξηζζφηεξν νκαδηθφ παξά αηνκηθφ. Οη καζεηέο 

ζπλεξγάδνληαη, ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ κηα απφθαζε, ρσξίο φκσο λα 

ράλεηαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε καζεηή. Ο θάζε καζεηήο ζθέθηεηαη θαη εθθξάδεη 

ηελ άπνςή ηνπ γηα θάπνην δήηεκα θαη έπεηηα κέζα απφ ηε ζπδήηεζε θαηαιήγνπλ φινη 

καδί ζηελ νκαδηθή απφθαζε. Παξάδεηγκα θπζηθνχ θνηλσληθνχ βηψκαηνο είλαη ε 

απηνδηνίθεζε, κέζα απφ ηελ νπνία νη καζεηέο γλσξίδνπλ ηε δεκνθξαηηθή νξγάλσζε 

ηεο θνηλσλίαο.
279

 

Αλάινγε ζεκαζία ζην θνηλσληθφ βίσκα έδσζαλ θαη άιινη μέλνη θαη Έιιελεο 

παηδαγσγνί. Ο Hermann Lietz επηδηψθνληαο ην θνηλσληθφ βίσκα έδσζε κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ζην ζεζκφ ηεο καζεηηθήο 

απηνδηνίθεζεο.
280

 Οη καζεηέο ηνπ αλαιάκβαλαλ δηάθνξεο αξκνδηφηεηεο, ψζηε λα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ θνηλφηεηα, φπσο θαηαζθεπέο, επηζθεπέο θαη αγξνηηθέο 

εξγαζίεο. Δπίζεο, ππήξραλ θαη θάπνηνη ζεζκνί, φπσο ηα «σκαηεία», δειαδή 

καζεηηθνί ζχιινγνη, ηα ειεχζεξα απνγεχκαηα, ε έθδνζε εθεκεξίδαο θαη ε Καπέια, 

φπνπ καζεηέο θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ζπγθεληξψλνληαλ θαη δηάβαδαλ ινγνηερλία. 

Ζ παηδαγσγηθή ζεκαζία απηψλ ησλ ζεζκψλ έγθεηηαη ζην λα κάζνπλ νη καζεηέο λα 

αλαιακβάλνπλ επζχλεο, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηε δσή ηνπο σο πνιίηεο.
281

 

Δπίζεο, ν Georg Kerschensteiner (1854-1932), απνδερφκελνο ηελ θνηλσληθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζέηνληαο σο ζηφρν ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ ηελ 

πξνεηνηκαζία πνιηηψλ πνπ ζα ραξαθηεξίδνληαλ απφ θνηλσληθέο αξεηέο φπσο ν 

ζεβαζκφο ζηνπο άιινπο, ε εζηθή αθνζίσζε, ε εζηθή αξεηή θαη ε ππεπζπλφηεηα, 

ππνζηήξηδε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο καζεηηθήο απηνδηνίθεζεο, ψζηε νη καζεηέο 

λα είλαη ζε ζέζε λα ξπζκίδνπλ κφλνη ηνπο ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ηάμε ή ζην 

ζρνιείν.
282

 

Έλαο αθφκε παηδαγσγφο πνπ αλαγλψξηδε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ 

θαη γηα απηφ εηζήγαγε ηνλ ζεζκφ ηεο καζεηηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζεζκνζέηεζε ην 

καζεηηθφ δηθαζηήξην ζην ζρνιείν ηνπ ήηαλ ν Berthold Otto.
283
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ζνλ αθνξά ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε ν Αι. Γεικνχδνο ππνζηήξηδε πσο ην 

ζρνιείν ζα έπξεπε λα απνηειεί έλα νξγαλσκέλν ζχλνιν, κηα ζρνιηθή θνηλφηεηα, 

φπνπ ηα παηδηά δελ ζα ελεξγνχζαλ κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά ζα ήηαλ κηα 

θνηλφηεηα κε δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, φπνπ δελ ζα θπξηαξρνχζε ε αλαξρία. Θα 

έπξεπε λα ππάξρεη ζπλεξγαζία, πξσηνβνπιία, εξγαζία ζχκθσλα κε ηελ θιίζε ηνπ 

θάζε παηδηνχ θαη έηζη ζα θαιιηεξγνχληαλ ην αίζζεκα επζχλεο θαη ειεπζεξίαο, ν 

αιιεινζεβαζκφο θαη ε αιιειεγγχε.
284

 

3.2.5.1.5 Σο επηζηεκοληθό βίωκα 

Σα παηδηά έρνπλ κηα θπζηθή ηάζε γηα κάζεζε θαη κηα έκθπηε πεξηέξγεηα γηα ηνλ 

θφζκν γχξσ ηνπο πνπ ηθαλνπνηείηαη κέζα απφ ην βίσκα. Με απηφ πξνζπαζνχλ λα 

εμεγήζνπλ φ,ηη ηνπο πξνθαιεί εληχπσζε. Καιιηεξγνχλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο, 

εμεηάδνπλ απφ φιεο ηηο πιεπξέο ην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνιεί, ζέηνπλ ζθνπνχο θαη 

επηδεηνχλ ηε δξάζε. χκθσλα κε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ν καζεηήο έρεη 

αλάγθε απφ δσληαλά καζήκαηα. Να είλαη ζε ζέζε, δειαδή, λα πηάζεη ηα εξγαιεία ζηα 

ρέξηα ηνπ, λα δεη δηάθνξα θαηλφκελα θαη λα κε κέλεη κφλν ζηηο πεξηγξαθέο θαη ζηελ 

έηνηκε γλψζε. Καη απηφ νθείιεη λα πξάηηεη ην ζρνιείν.
285

 Γηα απηφ ηα εξγαζηήξηα 

ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε πιηθά θαη εξγαιεία, ψζηε λα 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα θαηαζθεπάζνπλ νη 

ίδηνη ηα φξγαλα πνπ ρξεηάδνληαη. Απηφ ζα ηνπο νδεγήζεη ζην ζεβαζκφ ηνπ ρψξνπ, 

ησλ νξγάλσλ, ησλ εξγαιείσλ, θαιιηεξγψληαο ηνπο ην αίζζεκα ηεο επζχλεο. Γηα ηελ 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, φπσο θαη γηα άιινπο παηδαγσγνχο ηεο Νέαο Αγσγήο, 

βαζηθφ εξγαζηήξην απνηειεί ε πξαγκαηηθή δσή, ν ζρνιηθφο θήπνο, ε θχζε.
286

  

Αλάινγε άπνςε εμέθξαδε θαη ν Αι. Γεικνχδνο ν νπνίνο ππνζηήξηδε πσο ε 

άκεζε επαθή κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ νδεγνχζε ζηελ πλεπκαηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ.
287

 

3.3.5.1.6 Σο εζηθό βίωκα 

Χο έθηε κνξθή βηψκαηνο αλαθέξεη ην εζηθφ βίσκα. ια ηα παξαπάλσ βηψκαηα 

θαιιηεξγνχλ θαη δηακνξθψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ. 

Σνπο νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε εζηθήο ζπλείδεζεο θαη ηνπο θαιιηεξγνχλ εζηθέο 

αμίεο.
288

 

3.3 Δγτείρεκα εθαρκογής ηοσ αλαλεωηηθού πλεύκαηος ζηελ Διιάδα 

Σν 1897 ε Έλσζηο Διιελίδσλ,
289

 θαη ζπγθεθξηκέλα ην εθπαηδεπηηθφ ηκήκα κε 

πξφεδξν ηελ Αηθαηεξίλε Λαζθαξίδνπ, ίδξπζε ην πξψην κνλνηάμην Γηδαζθαιείν 
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 Ζ Έλσζηο Διιελίδσλ ηδξχζεθε ην 1896 απφ ηελ Καιιηξξφε Παξξέλ. Απνηεινχηαλ απφ ην 

Δθπαηδεπηηθφ ηκήκα, ζην νπνίν πξφεδξνο ήηαλ ε Αηθαηεξίλε Λαζθαξίδνπ, ην Σκήκα Υεξψλ θαη 



59 

 

Νεπηαγσγψλ θαη Παηδνθφκσλ κε νηθνηξνθείν. Σν Γηδαζθαιείν αλαγλσξίζηεθε 

επίζεκα απφ ην θξάηνο κε ην Β.Γ. ηνπ 1904 θαη ιεηηνχξγεζε σο δηηάμην θαη απφ ην 

1908 πξνζηέζεθε άιιε κηα ηάμε. ηφρνο ήηαλ ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ψζηε λα εμππεξεηήζεη εζληθνχο ζθνπνχο ζηηο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο 

θαη ηεο Ζπείξνπ. Σν 1912 κεηαθέξζεθε ζηελ Καιιηζέα. Με ην Β.Γ. ηεο 26 

Απγνχζηνπ 1914 αλαγλσξίζηεθε σο ηζφηηκν πξνο ηα θξαηηθά Γηδαζθαιεία, ελψ 

παξάιιεια άξρηζε λα ιεηηνπξγεί Αλψηεξν Σκήκα Νεπηαγσγψλ. Σν Αλψηεξν ηκήκα 

ιεηηνχξγεζε απφ ην 1908-1925, νπφηε θαη αλαζηάιζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ γηα ιφγνπο 

νηθνλνκηθνχο απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ Πάγθαινπ, θάηη πνπ νδήγεζε θαη ζηελ νξηζηηθή 

θαηάξγεζή ηνπ. Σν 1923 κε λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ππάρζεθε ζην Τπνπξγείν ησλ 

Δθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο.
290

 Με ην Β.Γ. ηνπ 1919 

θαζνξίζηεθαλ νη ψξεο θαη ηα καζήκαηα πνπ ζα δηδάζθνληαλ ζηα Αλψηεξα Σκήκαηα 

ησλ Γηδαζθαιείσλ Νεπηαγσγψλ. Απηά ήηαλ ε ειιεληθή γιψζζα, ηα γαιιηθά, ε 

θηινζνθηθή πξνπαηδεία θαη ηα λεπηαγσγηθά καζήκαηα, ε θαιιηγξαθία, ε ηρλνγξαθία, 

ε δσγξαθηθή, ε σδηθή, ε ρεηξνηερλία θαη ηα νηθηαθά έξγα.
291

 

ηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ επηθξαηνχζε ζηελ 

πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε ήηαλ απηή ηνπ Fröbel, ηελ νπνία ε Αηθ. Λαζθαξίδνπ είρε 

εηζάγεη ζην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ ηεο Καιιηζέαο. κσο, νη εμειίμεηο ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηεο ςπρνινγίαο θαη ε εκθάληζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο Νέαο 

Αγσγήο, νδήγεζαλ ζηελ άζθεζε θξηηηθήο απέλαληη ζην θξνεβειηαλφ ζχζηεκα θαη 

ζηελ πξνψζεζε λέσλ ζπζηεκάησλ.
292

 Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε απέλαληη ζην 

θξνεβειηαλφ ζχζηεκα αθνξνχζε ζηνλ δνγκαηηθφ θαη κπζηηθηζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξσηνβνπιίαο ηφζν ηνπ δαζθάινπ φζν θαη ησλ καζεηψλ, θαζψο 

θαη ζην φηη άξρηζε λα ζεσξείηαη ηππνπνηεκέλν.
293

    

 Πνιινί παηδαγσγνί πνπ ζπνχδαδαλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ έξρνληαλ ζε 

επαθή κε ηηο λέεο ηάζεηο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη επηζηξέθνληαο ζηελ 

Διιάδα πξνζπαζνχζαλ λα ηηο εθαξκφζνπλ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Δπηζηξέθνληαο, ινηπφλ, απφ ηηο ζπνπδέο ηεο ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, 

ηεο πξνηάζεθε απφ ην Τπνπξγείν ε ζέζε ηεο δηεπζχληξηαο ζην Αλψηεξν ηκήκα ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ. Παξά ηνπο ελδνηαζκνχο πνπ είρε, φπσο ην γεγνλφο πσο ζα 

αλαιάκβαλε κηα ηέηνηα ζέζε γηα πξψηε θνξά, παξαθηλνχκελε απφ «κηαλ απνζηνιηθή 

δηάζεζε», αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ ηελ πεξίνδν 1919-1924. Οη 

δπζθνιίεο, φκσο, πνπ ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπίζεη ήηαλ κεγάιεο. πσο ε ίδηα 

αλαθέξεη, ε επνρή θαηά ηελ νπνία αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ 
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απνηεινχζε κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα ηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε. Ήηαλ ε επνρή, φπσο 

πνιχ εχζηνρα αλέθεξε ζην Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην ηνπ 1930, «πνπ έλαο 

εθπαηδεπηηθφο θφζκνο πέθηεη θη έλαο θαηλνχξγηνο αγσλίδεηαη λα πςσζή».
294

 

Γηα ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ήηαλ ζεκαληηθφ λα κε γίλεηαη πηζηή 

εθαξκνγή θάπνηνπ πξννδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, 

αιιά λα πξνζαξκφδνληαη ηα πξννδεπηηθά ζηνηρεία ζε απηήλ.
295

  

ηα πέληε ρξφληα πνπ δηεχζπλε ην Αλψηεξν ηκήκα ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

πξνζπάζεζε λα δηδάμεη ζηηο ζπνπδάζηξηεο ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο, κε παξάιιειε 

εθαξκνγή απηψλ ζην πξφηππν λεπηαγσγείν. Βαζηθή παηδαγσγηθή αξρή ήηαλ λα κε 

δίλεηαη ηίπνηα ζην παηδί αλ δελ ην δεηήζεη ην ίδην παξαθηλνχκελν απφ κηα εζσηεξηθή 

ηνπ αλάγθε. Έηζη, πξνζέθεξαλ ζηα παηδηά πινχζηα ζρνιηθή δσή, κε παηρλίδη θαη 

εξγαζία θαη πινχζηα εξεζίζκαηα. ην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε 

έθθξαζε κέζα απφ ηελ ηρλνγξαθία, ηε ρεηξνηερλία, ην ειεχζεξν παηρλίδη, ην 

ηξαγνχδη.
296

 Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ρεηξνηερληθή 

εξγαζία, ην παηρλίδη θαη ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε, θαζψο κέζα απφ απηά ην παηδί 

απηελεξγνχζε, ιάκβαλε πξσηνβνπιίεο θαη θαιιηεξγνχζε ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ θαη 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ.
297

 Γηλφηαλ θπξίσο αηνκηθή εξγαζία αιιά θαη νκαδηθή, φπσο ζηα 

παηρλίδηα θαη ζηηο δξακαηνπνηήζεηο.
298

  

Χζηφζν, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ζε απηφ ηεο ην εγρείξεκα ήηαλ 

πνιιέο. Αξρηθά, ππήξρε πξφβιεκα σο πξνο ηνλ ρψξν φπνπ γηλφηαλ ε δηδαζθαιία, 

θαζψο ην Αλψηεξν ηκήκα θηινμελνχληαλ απφ ην Καηψηεξν θαη ηα καζήκαηα 

γίλνληαλ ζηηο δχν ηζφγεηεο ηξαπεδαξίεο. Άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα ήηαλ ε άζρεκε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ζπνπδαζηξηψλ, κε απνηέιεζκα θάπνηεο λα ππνζηηίδνληαη 

θαη λα αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ην Γηδαζθαιείν. Δπίζεο, πξνβιήκαηα 

ππήξραλ θαη φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο λέαο κεζφδνπ. χκθσλα κε ηνλ λφκν ε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ Αλψηεξνπ Σκήκαηνο πξνβιεπφηαλ λα γίλεηαη ζην Πξφηππν 

λεπηαγσγείν ηνπ Καηψηεξνπ Σκήκαηνο, φπνπ φκσο εθαξκνδφηαλ ε θξνεβειηαλή 

κέζνδνο. Παξά ηηο ζπλερείο εθθιήζεηο ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζην 

Τπνπξγείν γηα ηελ ίδξπζε μερσξηζηνχ λεπηαγσγείνπ, δελ ππήξμε θακία κέξηκλα, κε 

απνηέιεζκα νη ίδηεο νη θαζεγήηξηεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ καδί κε ηηο θνηηήηξηεο λα 

νξγαλψζνπλ ππαίζξην λεπηαγσγείν κε κνλφεδξα ηξαπεδάθηα θαη θαξεθιάθηα. Άιιε 

δπζθνιία πνπ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη αθνξνχζε ζηελ έιιεηςε ρξεκαηηθψλ πφξσλ, 

πνπ έθαλε αθφκε πην δχζθνιε ηε δηδαζθαιία ησλ ηερληθψλ θαη νηθνθπξηθψλ 

καζεκάησλ. Παξφια απηά ν δήινο ησλ θνηηεηξηψλ ήηαλ ηφζν κεγάινο, πνπ πνιιά 

απφ απηά πνπ ρξεηάδνληαλ ηα έθηηαρλαλ νη ίδηεο απφ δηάθνξα πιηθά.
299
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Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, πξφβιεκα ήηαλ φηη δελ γηλφηαλ ζπζηεκαηηθή 

δνπιεηά κε ηα παηδηά ηνπ πξνηχπνπ, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο δνχιεπαλ κε ην 

ζχζηεκα ηνπ Fröbel, ζην νπνίν θαηαξηίδνληαλ νη ζπνπδάζηξηεο ηνπ θαηψηεξνπ 

ηκήκαηνο. Αιιά θαη κε ηηο ίδηεο ηηο κεηεθπαηδεπφκελεο ππήξρε δήηεκα, θαζψο ελψ 

ήηαλ δεθηηθέο απέλαληη ζην «λέν», σζηφζν, επεηδή είραλ δηδαρηεί ηελ θξνεβειηαλή 

κέζνδν, αληηδξνχζαλ ή κε ηελ πξψηε δπζθνιία επέζηξεθαλ ζε απηήλ. Τπήξραλ φκσο 

θαη εθείλεο πνπ πξνζπαζνχζαλ γηα ηελ αιιαγή, αιιά φηαλ έπαηξλαλ ην πηπρίν ηνπο 

δελ ππήξραλ ζέζεηο γηα λα δηνξηζηνχλ, κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη ε επθαηξία γηα λα 

εθαξκνζηεί ζηελ εθπαίδεπζε θάηη ζχγρξνλν.
300

 Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ είρε 

επαλεηιεκκέλα απεπζπλζεί ζην Τπνπξγείν, εθθξάδνληαο ηελ αληίζεζή ηεο ζηνλ Νφκν 

1612, πνπ πξνέβιεπε νη απφθνηηεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ λα κπνξνχλ λα δηνξηζηνχλ ζε 

δηάθνξνπο ηχπνπο ζρνιείσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε Γηδαζθαιεία λεπηαγσγψλ θαη 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο δηδάζθνληαο λεπηαγσγηθά 

καζήκαηα, ρεηξνηερλία, καζήκαηα νηθηαθψλ, θαιιηγξαθία θαη ρεηξνηερλία, θαζψο 

ζεσξνχζε πσο απηή ε πνιπδηάζηαηε επαγγεικαηηθή πξννπηηθή ήηαλ επηδήκηα γηα ηε 

δνπιεηά πνπ πξαγκαηνπνηνχηαλ ζην Αλψηεξν Γηδαζθαιείν. Σν πξφγξακκα ήηαλ 

«θνξησκέλν» κε ηερληθά καζήκαηα, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο 

γηα λα επηθεληξσζνχλ ζηε ζχγρξνλε παηδαγσγηθή. Ζ αδηαθνξία ηνπ θξάηνπο θαη ε 

φιε θαηάζηαζε θνχξαζε θαη αλάγθαζε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ λα 

απνζπξζεί.
301

 

Σν έξγν πνπ επηηέιεζε ηα πέληε απηά ρξφληα ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ 

ζην Αλψηεξν Γηδαζθαιείν αλαγλψξηζε ν παηδαγσγφο Μηράιεο Παπακαχξνο, ν 

νπνίνο επεζήκαλε κέζα απφ άξζξν ηνπ πσο αθνχξαζηα θαη κε δήιν ε παηδαγσγφο 

θαηέζηεζε ην Γηδαζθαιείν επηζηεκνληθφ θαη παηδαγσγηθφ θέληξν, αληηκεησπίδνληαο 

ηηο δπζθνιίεο, ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο ειιείςεηο πνπ ππήξραλ.
302

 

Αξθεηά ρξφληα κεηά θαη ε παηδαγσγφο Μαξία Ακαξηψηνπ αλαθέξεη κέζα απφ 

ηε κφληκε ζηήιε ηεο, Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο, ζηελ εθεκεξίδα Σα Νέα, «Πφζεο 

Διιελνπνχιεο, θηαζκέλεο ζηελ Καιιηζέα, απφ φια ηα ζεκεία ηεο ιπηξσκέλεο θαη 

αιχηξσηεο Διιάδαο, δηδάζθνπλ ηψξα κε ζαπκαζηήλ επηηπρία […] Με πφζε 

επγλσκνζχλε ζπκνχληαη ηελ πεξίθεκε Γηεπζχληξηά ηνπο, ηελ θ. Μπξζίλε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ […]».
303

 

3.4 Γηακορθώλοληας ηολ ασρηαλό ποιίηε 

Ζ πνιπδηάζηαηε δξάζε ηεο παηδαγσγνχ-επηζηεκφληζζαο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε ζπγγξαθή δχν αλαγλσζηηθψλ εγρεηξηδίσλ. 

Σν πξψην αλαγλσζηηθφ, κε ηίηιν Σα παηδηά, θπθινθφξεζε ην 1924 ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ παηδαγσγφ Μηράιε Παπακαχξν, ελψ ην δεχηεξν αλαγλσζηηθφ ηεο, κε ηίηιν Ζ 
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ραξά ηνπ παηδηνχ θπθινθφξεζε ην 1934. Καη ηα δχν πξννξίδνληαλ γηα ηα παηδηά ηεο 

Β΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ.  

Γεληθφηεξα, ζεκαληηθή ήηαλ ε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ παηδαγσγψλ ζηε 

ζπγγξαθή αλαγλσζηηθψλ εγρεηξηδίσλ, κέζα απφ ηα νπνία επηρεηξνχζαλ λα δηαδψζνπλ 

ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ. Με θέληξν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ην ίδην ην παηδί θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο 

ηνπ πξνζπάζεζαλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζε απηά ζέκαηα νηθεία θαη επράξηζηα ψζηε λα 

είλαη πξνζηηά ζηα παηδηά. Δθηφο απφ ηελ Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ 

αλαγλσζηηθά έρνπλ ζπγγξάςεη θαη άιιεο ζεκαληηθέο γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο, 

φπσο ε Γαιάηεηα Καδαληδάθε, ε Μαξία Ληνπδάθε, ε Αξζηλφε Σακπαθνπνχινπ θαη ε 

Ρφδα Ηκβξηψηε.
304

 

Σα αλαγλσζηηθά απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο 

θαη πνιηηηθήο. Απνηεινχλ ίζσο ηα ζεκαληηθφηεξα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, θαζψο είλαη ηα 

βηβιία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

δηδάζθνπλ ηε γιψζζα θαη έκκεζα πξνσζνχλ ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγηθέο ηάζεηο. 

Μέζα απφ ηα θείκελα πνπ πεξηέρνπλ πξνβάιινπλ ζπγθεθξηκέλεο εζηθέο αμίεο, 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αληηιήςεηο, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο φζνλ αθνξά 

ζηελ ηζηνξία θαη ζηνλ εζληθηζκφ. Σα αλαγλσζηηθά πεξηέρνπλ δειαδή, ηηο αμίεο θαη ηηο 

αξρέο πνπ ην εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζέιεη λα πξνσζήζεη πξνβάιινληαο ηελ 

εηθφλα ηνπ πνιίηε πνπ ζηνρεχεη λα δηακνξθψζεη.
305

 

ηε κειέηε, επνκέλσο, ησλ αλαγλσζηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κηα 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε απηψλ, είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλνληαη θάζε θνξά ππφςε 

αθελφο νη παηδαγσγηθέο θαη επηζηεκνληθέο αληηιήςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπο θαη 

αθεηέξνπ νη ηδηαίηεξεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ 

νπνία απηά εθδίδνληαη.
306

 

Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Οξγαληζκνχ Δθδφζεσλ ρνιηθψλ Βηβιίσλ (ΟΔΒ) ην 1937, απηφ πνπ παξαηεξείηαη 

ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είλαη κηα ζχγθξνπζε ζε πνιιά επίπεδα. πγθεθξηκέλα, αλ ζα 

ππάξρεη έλα ή πνιιαπιά εγρεηξίδηα εγθεθξηκέλα, αλ ην έλα απηφ ζα παξάγεηαη απφ ην 

εκπφξην ή αλ ζα είλαη έθδνζε ηνπ θξάηνπο, πνηα ζα είλαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο πνπ 

ζα αθνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιιαπιψλ εγρεηξηδίσλ, θαζψο θαη ζε πνηα γιψζζα 

ζα είλαη γξακκέλα ηα δηδαθηηθά βηβιία.
307

 

ηα αιθαβεηάξηα θαη ηα αλαγλσζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα 

απφ ην 1821 έσο ηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα δελ ζεκεηψλεηαη κεγάιε εμέιημε, θαζψο 

ζεκαληηθή εμέιημε δελ παξνπζηαδφηαλ θαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο αγσγήο θαη θπξίσο 

φζνλ αθνξά ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Σν πεξηερφκελν θαη νη ζθνπνί ηεο αγσγήο 

θαζνξίδνληαλ απφ ηελ ακέζσο επφκελε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. ηαδηαθά, ζην 
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επίθεληξν βξέζεθε ε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο. Με ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο ππήξμε ε αλάγθε νη Έιιελεο λα ζπγθξνηήζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο ψζηε λα 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηα δηεζλή πξάγκαηα θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε, λα πξαγκαηψζνπλ ην φξακα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο θαη λα απνδείμνπλ ηελ 

αδηάζπαζηε ελφηεηα ηνπ Διιεληζκνχ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ζηξαθνχλ ζην 

έλδνμν παξειζφλ θαη ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ πξνγφλσλ ηνπο θαη ηνλ ίδην 

πξνζαλαηνιηζκφ αθνινχζεζε θαη ε εθπαίδεπζε. Δπηθξάηεζε έλα αξρατζηηθφ 

ηδενινγηθφ ξεχκα ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ θαη θπξίσο ζηελ ειιεληθή 

εθπαίδεπζε φπνπ θπξίαξρε ζέζε θαηείραλ ηα αξραία ειιεληθά. Ζ γιψζζα ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ είρε απνθηήζεη πιένλ εζληθή ζεκαζία. Πξνο ηελ αλάινγε 

θαηεχζπλζε θηλήζεθαλ θαη ηα αιθαβεηάξηα θαη ηα αλαγλσζηηθά. Καη παξά ηηο 

αληηδξάζεηο πνπ ππήξμαλ θαη ηηο επηζεκάλζεηο γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απέξξεαλ απφ 

απηήλ ηελ πξνζήισζε, ε εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηθή ζηάζε παξέκελε ζηαζεξή.
308

 

Οη εμειίμεηο, φκσο, πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε πηψρεπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ην 1893 θαη ε ήηηα ηεο Διιάδαο 

ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ην 1897, νδήγεζαλ ζην αίηεκα γηα θνηλσληθή αιιαγή. 

Άξρηζαλ λα γίλνληαη πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί ε αζηηθή θνηλσλία, θάηη 

πνπ απαηηνχζε ηελ αλχςσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ ιανχ.
309

 

Δπνκέλσο, ην δήηεκα πνπ επηθξάηεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα ήηαλ ην 

γισζζηθφ κε ηε δηακάρε ησλ δχν πιεπξψλ (αξρατζηψλ θαη δεκνηηθηζηψλ) λα νδεγεί 

ζηα νδπλεξά γεγνλφηα ηνπ 1901 κε ηα «Δπαγγειηαθά» θαη ηνπ 1903 κε ηα 

«Οξεζηεηαθά».
310

 Σν 1902 εθδφζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνλ γηαηξφ Φψηε 

Φσηηάδε ην έξγν Σν γισζζηθφλ καο δήηεκα θ’ ε εθπαηδεπηηθή αλαγέλλεζηο, κε ην 

νπνίν δφζεθε έκθαζε ζηελ αμία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.
311

 Ο Φψηεο Φσηηάδεο είρε κεγάιε θνπιηνχξα θαη κφξθσζε. 

Γλψξηδε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο απφ ην πξσηφηππν, παξαθνινπζνχζε 

επξσπατθή ινγνηερλία θαη θηινζνθία, γλψξηδε κνπζηθή. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έδηλε ζην 

γισζζηθφ δήηεκα. Γεδνκέλνπ ησλ εκπεηξηψλ πνπ είρε απνθνκίζεη απφ ηα καζεηηθά 

ηνπ ρξφληα θαη απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε Γεξκαλία, ζε κηα πεξίνδν κάιηζηα πνπ 

ζπλέβαηλαλ νη ζεκαληηθέο εμειίμεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ θιίκαηνο, ππνζηήξηδε φηη ε δεκνηηθή έπξεπε λα είλαη ε γιψζζα 

ηεο εθπαίδεπζεο.
312

 Έηζη, δηακνξθψζεθε ν Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο, ν νπνίνο 

επεδίσθε φρη κφλν ηελ αιιαγή ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηελ αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ αιιαγή 

ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο.
313

 χκθσλα κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 
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Γεκνηηθηζκνχ ε εζληθή αλαγέλλεζε δε ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί αλ δελ εηζαγφηαλ 

ε δεκνηηθή γιψζζα ζηα ζρνιεία, θαζψο ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ζα βειηησλφηαλ 

αλ γηλφηαλ ζηε δσληαλή γιψζζα, ηε γιψζζα πνπ κηινχζαλ ηα παηδηά, δειαδή ζηε 

δεκνηηθή.
314

 ην πιαίζην απηφ, ινηπφλ, ηα αλαγλσζηηθά απνηέιεζαλ έλα ζεκαληηθφ 

κέζν γηα ηνπο/ηηο δεκνηηθηζηέο/ηξηεο γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ηδεψλ ηνπο.
315

 

Σν 1910 ηδξχεηαη ν Δθπαηδεπηηθφο κηινο, κέινο ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε ην 

1921 ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ν νπνίνο ήηαλ ην ζπιινγηθφ φξγαλν ησλ 

δεκνηηθηζηψλ
316

 κε ζθνπφ κεηαμχ άιισλ ηελ έθδνζε δηδαθηηθψλ βηβιίσλ.
317

 

εκαληηθέο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

αλαγλσζηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν 1917-1920, φηαλ ζηελ θπβέξλεζε 

βξηζθφηαλ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο. πγθεθξηκέλα, κε ην Αλαγθαζηηθφ Γηάηαγκα 

2855 ηνπ 1917, εηζήρζε ε δεκνηηθή γιψζζα ζην δεκνηηθφ θαη ζπληάρηεθαλ λέα 

αλαγλσζηηθά γξακκέλα ζηε δεκνηηθή γιψζζα, φπσο ην Αιθαβεηάξη κε ηνλ ήιην ην 

1918 θαη ηα Φειά Βνπλά ην 1919.
318

 

κσο, ζηηο εθινγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ ηνπ 1920, ην 

θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ εηηήζεθε θαη επαλήιζε ζην ζξφλν ν βαζηιηάο 

Κσλζηαληίλνο, θάηη πνπ φπσο ήηαλ θπζηθφ είρε άκεζεο επηπηψζεηο θαη ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ηελ πεξίνδν απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ αξθεηέο δηψμεηο 

θαη απνιχζεηο εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη θαηεγνξήζεθαλ σο δεκνηηθηζηέο ή 

βεληδειηθνί. Δπίζεο, ην 1920 ζπζηάζεθε εηδηθή Δπηηξνπεία, κέιε ηεο νπνίαο ήηαλ 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξηθηέο ηεο θαζαξεχνπζαο, νη νπνίνη έθξηλαλ ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα ηεο πεξηφδνπ 1917-1920 σο αληεζληθά θαη πξνηάζεθε λα θανχλ θαη λα 

επαλαθπθινθνξήζνπλ εθείλα πνπ είραλ εγθξηζεί πξηλ ην 1917, δειαδή ηα ελ ρξήζεη 

ην 1915.
319

  

Ζ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή επέθεξε ζεκαληηθέο αιιαγέο ηφζν ζε πνιηηηθφ 

φζν θαη ζε θνηλσληθφ θαη ηδενινγηθφ επίπεδν.
320

 ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε απφ 

ην 1922 έσο θαη ηε δηθηαηνξία ηνπ Θ. Πάγθαινπ ην 1926, νη θπβεξλήζεηο πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ ήηαλ βεληδεινγελείο θαη παξείραλ ππνζηήξημε ζηνλ δεκνηηθηζκφ. 

Έηζη, παξαηεξνχληαη έληνλεο θαη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ 

ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ κε ηελ αλάζεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο ζηνλ Γ. Γιελφ, ζηνλ Αι. Γεικνχδν θαη ζηνλ Μ. 

Σξηαληαθπιιίδε, κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Αλσηέξαο Γπλαηθείαο ρνιήο ην 1921-1923, 

ηνπ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ ην 1923-1926 θαη ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο ην 

1924 θαη κε ηηο εηζαγσγηθέο εθζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λνκνζρεδίσλ.
321
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Ζ θπβέξλεζε πνπ ζρεκαηίζηεθε ακέζσο κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, 

θαζψο ήηαλ ππέξ ηνπ δεκνηηθηζκνχ, επαλέθεξε κε ην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ηεο 27
εο

 

Ηνπιίνπ 1923 ηνπο λφκνπο 826 θαη 1332 - κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ είραλ 

ςεθηζηεί ηελ πεξίνδν ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ - 

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο είραλ ζπληαρζεί ην Αιθαβεηάξη κε ηνλ ήιην θαη Σα ςειά 

βνπλά.
322

 Με βάζε, ινηπφλ, απηνχο ηνπο λφκνπο ζπληάρζεθε θαη εγθξίζεθε ην 

αλαγλσζηηθφ ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ θαη ηνπ παηδαγσγνχ Μηράιε 

Παπακαχξνπ Σα παηδηά γηα ηνπο καζεηέο ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ ην 1924. 

Ζ ζχληαμε ησλ αλαγλσζηηθψλ απηήο ηεο πεξηφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε 

απφιπηε ειεπζεξία απφ ηνπο ζπγγξαθείο, θαζψο δελ ππήξμαλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, 

παξά κφλνλ θάπνηεο γεληθέο. Πξνβιεπφηαλ ε γιψζζα ησλ αλαγλσζηηθψλ γηα ηηο ηξεηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ λα είλαη ε θνηλή 

νκηινχκελε, δειαδή ε δεκνηηθή, ρσξίο αξρατζκνχο θαη 

ηδησκαηηζκνχο, θαη ε έγθξηζε ησλ βηβιίσλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην.
323

 

πγθεθξηκέλα, ην αλαγλσζηηθφ Σα παηδηά ήηαλ 

γξακκέλν ζηε δεκνηηθή γιψζζα θαη ν ιφγνο ηνπ ήηαλ απιφο, 

δσληαλφο θαη παξαζηαηηθφο. Πεξηείρε εηθνλνγξάθεζε, ε 

νπνία ζρεηηδφηαλ κε ηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηα 

θείκελα θαη αλήθε ζηνλ γιχπηε, δσγξάθν θαη εηθνλνγξάθν 

Πέηξν Ρνχκπν, εηθφλεο ηνπ νπνίνπ πεξηιάκβαλε θαη ην 

αλαγλσζηηθφ Σα Φειά Βνπλά. Σν αλαγλσζηηθφ πεξηείρε 

ζπλνιηθά εμήληα πέληε θείκελα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία 

απνηεινχζαλ ζχληνκεο αθεγήζεηο, ελψ ππήξραλ θαη πνηήκαηα 

ηνπ . πεξάληδα θαη θάπνηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα. Δπίζεο, ζε θάπνηεο αθεγήζεηο 

εκπιέθνληαλ θαη άιια είδε ιφγνπ, φπσο δεκνηηθά ηξαγνχδηα, πνηήκαηα, 

λαλνπξίζκαηα, ηζηνξίεο, παξακχζηα.
324

 

ην Γηδαζθαιηθφ Βήκα γίλεηαη αλαθνξά ζην εγθεθξηκέλν αλαγλσζηηθφ θαη 

ζπγθεθξηκέλα πεξηγξάθεηαη ζχληνκα ην πεξηερφκελφ ηνπ. Αλαθέξεηαη πσο νη 

ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ παξνπζηάδνπλ δσληαλέο ζθελέο ηεο δσήο ησλ παηδηψλ, 

γξακκέλεο κε θπζηθφηεηα, ράξε θαη πξσηνηππία. Καιιηεξγνχλ ηελ αγάπε ησλ 

καζεηψλ απέλαληη ζηελ ειιεληθή θχζε, παξνπζηάδνπλ ζθελέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο πξαγκαηηθέο δσέο ησλ παηδηψλ θαη πξαγκαηεχνληαη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελήιηθε δσή κέζα απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη 

πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο.
325

 

Σν αλαγλσζηηθφ θηλείηαη γχξσ απφ ηελ ηζηνξία δχν παηδηψλ, ηνπ Γηψξγνπ θαη 

ηεο Φσηνχιαο, θαη κε επίθεληξν απηά ηα παηδηά εμειίζζνληαη δηάθνξα γεγνλφηα, 

παξνπζηάδνληαη ήζε, έζηκα θαη γηνξηέο. ε φια ηα αλαγλσζηηθά ησλ κεηαξξπζκηζηψλ 
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ηεο πεξηφδνπ ε παηδηθή ειηθία απνηειεί «θνηλφ ηφπν». Σα παηδηά απνηεινχλ ηνπο 

ήξσεο ησλ αλαγλσζηηθψλ, ηα δξψληα ππνθείκελα, ηα νπνία κε αθνξκή δηάθνξεο 

πεξηζηάζεηο απηελεξγνχλ θαη πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα ή λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο.
326

  

Ζ ζεηξά ησλ θεηκέλσλ ηνπ βηβιίνπ θαη ην πεξηερφκελφ ηνπο αθνινπζεί ηελ 

πξαγκαηηθή ξνή ηνπ ρξφλνπ. Παξνπζηάδνληαη, δειαδή, αξρηθά νη πξψηεο κέξεο ζην 

ζρνιείν, ηα βηβιία πνπ ηνπο δίλεη ε δαζθάια, νη πξψηεο βξνρέο, ν ρεηκψλαο, ε γηνξηή 

ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ε γηνξηή ησλ απνθξηψλ, ε άλνημε, ην Πάζρα θαη ηέινο ην 

θαινθαίξη φπνπ ην ζρνιείν θιείλεη θαη ηα παηδηά πεγαίλνπλ δηαθνπέο. Μέζα απφ απηά 

ηα ζέκαηα παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο ησλ δχν παηδηψλ κεηαμχ ηνπο, κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, ηνπο θίινπο θαη ζπκκαζεηέο ηνπο, πεξηγξάθνληαη δξαζηεξηφηεηεο 

θαη αζρνιίεο, επαγγέικαηα ηεο επνρήο φπσο ηνπ ρσξνθχιαθα, ηνπ ακαμά, ηνπ 

θνχξλαξε θαη ηνπ ζηδεξά. Πεξηιακβάλνληαη πινχζηεο θαη δσληαλέο πεξηγξαθέο ηεο 

θχζεο, ηεο πφιεο, ηνπ ρσξηνχ, ηεο γεηηνληάο, ησλ αγξνηηθψλ αζρνιηψλ.
327

 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο νη ηζηνξίεο είλαη παξκέλεο απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ψζηε λα είλαη νηθείεο ζηα παηδηά, κε ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή, κε 

θείκελα δηαζθεδαζηηθά, πνπ πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ.
328

 Δπίζεο, 

ζπρλή είλαη ε ρξήζε ηνπ δηαιφγνπ σο αθεγεκαηηθνχ ηξφπνπ, ζε αληίζεζε κε ηα 

αλαγλσζηηθά ηνπ 19
νπ

 αηψλα πνπ πεξηείραλ κνλνθσληθή αθήγεζε κε άκεζν θαη 

έληνλν δηδαθηηθφ χθνο.
329

 Πξφθεηηαη γηα έλα αλαγλσζηηθφ, ην νπνίν φπσο θαη απηά 

ηεο πεξηφδνπ 1917-1920, βαζηδφκελν ζηα πνξίζκαηα ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

παηδαγσγηθήο γίλεηαη ειθπζηηθφ γηα ην παηδί, ραξνχκελν, κε εηθφλεο, θαη πξνάγεη ηελ 

ελεξγεηηθή κάζεζε, ελψ παξάιιεια ην θάζε κέξνο ηνπ είλαη νξγαληθά ζπλδεδεκέλν 

κε ην φινλ.
330

 

Σν αλαγλσζηηθφ, επίζεο, αλαθέξεηαη, ζε πεξηνξηζκέλε φκσο έθηαζε, ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζην ηφηε πξφζθαην ηζηνξηθφ παξειζφλ. πγθεθξηκέλα, ζε 

έλα θείκελν φπνπ ν Γηψξγνο θαη ε Φσηνχια πεγαίλνπλ ζε έλα βηβιηνπσιείν λα 

αγνξάζνπλ θάηη, ν βηβιηνπψιεο, ν νπνίνο έρεη ράζεη ην ρέξη ηνπ, αξρίδεη λα ηνπο 

εμηζηνξεί ην πψο ηξαπκαηίζηεθε. Έηζη, άξρηζε λα αλαθέξεηαη ζηνλ Α‘ Παγθφζκην 

Πφιεκν φπνπ ζπκκεηείρε σο ζηξαηηψηεο θαη λα πεξηγξάθεη, ρσξίο φκσο 

ιεπηνκέξεηεο, ηνλ αγψλα πνπ έδσζαλ νη Έιιελεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ, ηνλίδνληαο πσο φια έγηλαλ γηα ηελ ειεπζεξία ηεο παηξίδαο.
331

 Ο 

πφιεκνο παξνπζηάδεηαη σο αλαγθαίν κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο εζληθήο απηνλνκίαο. 

Ο παηξησηηζκφο ιακβάλεη ηελ έλλνηα ηεο δηεθδίθεζεο ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηνπ 

θαζήθνληνο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ αιχηξσηνπ ειιεληζκνχ. Σα νδπλεξά 

                                                           
326

 Υξήζηνο Γεσξγίνπ, «Δθπαηδεπηηθφο Γεκνηηθηζκφο θαη Παηδηθφ Βηβιίν» (2ν Γηεζλέο πλέδξην: Ζ 

παηδεία ζηελ απγή ηνπ 21νπ αηψλα-ζέκαηα ηζηνξίαο εθπαίδεπζεο, Πάηξα, 4-6 Οθησβξίνπ 2002), 

http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/georgiou.htm. 
327

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ θαη Παπακαχξνο, Σα παηδηά. 
328

 Φξαγθνπδάθε, Σα αλαγλσζηηθά βηβιία ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, 144. 
329

 Υξήζηνο Γεσξγίνπ, «Ζ ζπκβνιή ησλ λέσλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ παηδηθνχ βηβιίνπ ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ» 

(Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Α.Π.Θ., 2010), 255. 
330

 Γεκαξάο, Σν αιθαβεηάξη κε ηνλ ήιην, ιε. 
331

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ θαη Παπακαχξνο, Σα παηδηά, 87–91. 



67 

 

απνηειέζκαηα ηνπ πνιέκνπ, φπσο ζάλαηνη, ηξαπκαηηζκνί, θαηαζηξνθέο απνηεινχλ ην 

αλαγθαίν ηίκεκα.
332

 

Έλα, αθφκε, δήηεκα πνπ ζίγεηαη ζην αλαγλσζηηθφ είλαη απηφ ησλ πξνζθχγσλ, 

έλα δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πεξίνδν πνπ έρεη γξαθηεί ην αλαγλσζηηθφ, 

θαζψο ην 1922 έγηλε ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη κεγάιν θχκα πξνζθχγσλ 

θαηέθπγε ζηελ Διιάδα.
333

 πγθεθξηκέλα, ζην θείκελν ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

παξνπζηάδνληαη δχν παηδηά πξφζθπγεο απφ ηε κχξλε, ηα νπνία αλαγθάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ λα δνπιεχνπλ. Σφηε ηίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα δνζεί βνήζεηα ζηα δχν πξνζθπγφπνπια. Οη 

καζεηέο απνθαζίδνπλ λα νξγαλψζνπλ κφλνη ηνπο κηα γηνξηή, ηα έζνδα ηεο νπνίαο ζα 

δίλνληαλ ζε απηά.
334

 Παξφιν πνπ ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή απνηειεί έλα γεγνλφο 

πξφζθαην ζε ζρέζε κε ην έηνο έθδνζεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ, δελ γίλεηαη εθηελήο 

αλαθνξά ζε απηήλ σο ηζηνξηθφ γεγνλφο νχηε δίλνληαη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 

ηφρνο ησλ ζπληαθηψλ ηνπ αλαγλσζηηθνχ είλαη λα ηνληζηεί ην δήηεκα ησλ 

πξνζθχγσλ, σο έλα δήηεκα θνηλσληθφ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πεξίνδν. 

Δπηδηψθνπλ, δειαδή, λα παξνπζηάζνπλ ζηα παηδηά κηα ππαξθηή θαηάζηαζε, πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, κε ζθνπφ λα ηα πξνβιεκαηίζνπλ θαη λα ηνπο 

θαιιηεξγήζνπλ αμίεο φπσο ε ππεπζπλφηεηα, ε αιιειεγγχε θαη ην αίζζεκα ηεο 

αγάπεο πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν.
335

 

ζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο ζξεζθείαο, απηφ θαηαιακβάλεη κηθξφ ρψξν ζην 

αλαγλσζηηθφ θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ζξεζθεπηηθψλ 

γηνξηψλ φπσο ηα Υξηζηνχγελλα, ην Πάζρα, ε εκέξα ηεο Λακπξήο, ελψ πεξηγξάθεηαη 

θαη ε θαζηεξσκέλε Κπξηαθάηηθε ιεηηνπξγία.
336

 Ζ πίζηε παξνπζηάδεηαη σο θπζηθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ. ηφρνο, δειαδή, ηνπ αλαγλσζηηθνχ είλαη λα 

παξνπζηάζεη ηηο ζξεζθεπηηθέο γηνξηέο θαη ηα έζηκα πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ κε ζθνπφ νη 

καζεηέο λα ελζσκαησζνχλ ζηελ θνηλσληθή νκάδα θαη φρη λα θαιιηεξγεζεί ζε απηνχο 

ην ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα.
337

 

ζνλ αθνξά ζηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, απηφο παξνπζηάδεηαη σο θπζηθφο 

θαη πξνβάιιεηαη έκκεζα κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο πνπ πεξηέρεη, θαζψο αξθεηά ζπρλά 

πεξηγξάθνληαη νη νηθνγέλεηεο ησλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ αλαγλσζηηθνχ. Ήδε απφ ηηο 

πξψηεο ζειίδεο πεξηγξάθνληαη νη νηθνγέλεηεο ησλ δχν παηδηψλ, ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο 

Φσηνχιαο. Έηζη, ν καζεηήο κέζα απφ απηέο ηηο παξαζηαηηθέο αθεγήζεηο είλαη ζε 

ζέζε λα αλαγλσξίζεη ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα. Δπίζεο, νη γνλείο δελ παξνπζηάδνληαη 

σο απζηεξνί θαη απηαξρηθνί. Γείρλνπλ αγάπε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα παηδηά ηνπο, ηα 

νπνία ζέινπλ λα κνξθσζνχλ ψζηε λα πξννδεχζνπλ. Οη ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο 

παξνπζηάδνληαη αξκνληθέο, ηα παηδηά πξφζπκα βνεζνχλ ηνπο γνλείο ηνπο ζηηο 

δνπιεηέο, πεγαίλνπλ φινη καδί εθδξνκέο ζηε θχζε. Γελ πξνβάιιεηαη ε απφιπηε 
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ππνηαγή ζηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε ππνλφκεπζε ηεο αηνκηθφηεηαο, αληίζεηα 

πξνσζνχληαη ε θνηλσληθφηεηα, ε αιιειεγγχε θαη ε αγάπε.
338

 

ζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ κε ηηο παηδαγσγηθέο ηδέεο ηεο 

πεξηφδνπ, απηή είλαη θαλεξή, θαζψο πξνβάιινληαη νη ηδέεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Νέαο 

Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ. Άιισζηε, θαη νη δχν ζπληάθηεο ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ, ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ θαη ν Μηράιεο Παπακαχξνο, 

απνηεινχλ εθπξνζψπνπο ηνπ θηλήκαηνο, επνκέλσο είλαη αλακελφκελν κέζα απφ ηηο 

ζειίδεο ηνπ αλαγλσζηηθνχ λα πξνσζνχληαη κεξηθέο απφ ηηο πην βαζηθέο ηδέεο ηεο 

Νέαο Αγσγήο, φπσο απηή ηεο απηελέξγεηαο, ε πξνβνιή ηνπ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 

κε ηελ παξνπζίαζε φισλ ησλ εθθάλζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο θαη ηεο ειιεληθήο θχζεο. Καηαξράο επίθεληξν ηνπ αλαγλσζηηθνχ είλαη ηα 

ίδηα ηα παηδηά. πγθεθξηκέλα, αξθεηά θείκελα παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά λα 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο φπσο γηα δεηήκαηα θνηλσληθά - γηα παξάδεηγκα ε 

νξγάλσζε κηαο γηνξηήο γηα ηνπο πξφζθπγεο -, λα απηελεξγνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη 

ηφζν ζηελ νξγάλσζε ηεο γηνξηήο φζν θαη ζε άιιεο πεξηζηάζεηο, φπσο ζην λα 

θηηάμνπλ ζηνιέο γηα ηηο απφθξηεο.
339

 

πσο παξαηεξείηαη ζηα αλαγλσζηηθά ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1917, έηζη θαη 

ζε απηφ νη ζπληάθηεο ηνπ πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αλαγλσζηηθφ πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ ειηθία θαη ηελ ςπρηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ. Δπέιεμαλ 

θείκελα πνπ δηαθξίλνληαλ γηα ην δσληαλφ ηνπο χθνο, πξνζπάζεζαλ λα πξνζδψζνπλ 

άιιε δηάζηαζε ζηε ζξεζθεπηηθή, εζηθή θαη εζληθή δηαπαηδαγψγεζε, ε νπνία δελ ζα 

βαζηδφηαλ ζε δνγκαηηζκνχο, απνζθνπνχζαλ ζηελ πξνψζεζε ηδεψλ κέζα απφ ηελ 

παξνπζίαζε ηεο πνιπδηάζηαηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη ηέινο επεδίσμαλ λα 

πξνζδψζνπλ κηα ρηνπκνξηζηηθή θαη επράξηζηε δηάζηαζε ζην αλαγλσζηηθφ.
340

   

Σν αλαγλσζηηθφ δέρηεθε έληνλε θξηηηθή απφ φζνπο ελαληηψλνληαλ ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ δεκνηηθηζκφ. πγθεθξηκέλα, αξλεηηθή θξηηηθή άζθεζε κε άξζξν ηνπ 

ζηελ εθεκεξίδα «Δξκήο» ν παηδαγσγφο ππξίδσλαο Καιιηάθαο, πξνεμάξρσλ ηεο 

αληίζεηεο πνιηηηθήο θαηεχζπλζεο, ραξαθηεξίδνληαο ην αλαγλσζηηθφ σο απξεπέο θαη 

αλνχζην θαηαζθεχαζκα. Με αθνξκή άξζξν πνπ δεκνζίεπζε ν Αιέμαλδξνο 

Γεικνχδνο ζηνλ Διεχζεξν Σχπν, φπνπ κεηαμχ ησλ ζθνπψλ ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

αλαθέξεη θαη ηελ εζηθή αγσγή ησλ παηδηψλ, ν π. Καιιηάθαο παξαζέηεη κηα ζεηξά 

επηρεηξεκάησλ γηα λα ππνζηεξίμεη ην αληίζεην. Θεσξεί πσο ην αλαγλσζηηθφ έρεη 

εξσηηθφ ραξαθηήξα, πξνσζεί ηνλ λνζεξφ ξνκαληηζκφ, θαηαζηξέθεη ηελ αθέιεηα ησλ 

παηδηψλ, γηα απηφ θαη δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ειηθία ηνπο. Απηφ ην ζηεξίδεη ζην 

γεγνλφο φηη πξσηαγσληζηέο είλαη δχν παηδηά, έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη, ηα νπνία 

εκθαλίδνληαη πάληα καδί ζε δεχγνο, φπσο θαη ηα ππφινηπα παηδηά. Ηζρπξίδεηαη, 

επίζεο, πσο ζην αλαγλσζηηθφ δελ απνηππψλεηαη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ν δηαρσξηζκφο δειαδή αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ, ζηα 

ζρνιεία φπνπ εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. Παξαζέηεη, κάιηζηα, 
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ζπγθεθξηκέλα ρσξία ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ.
341

 Κάπνηα απφ απηά είλαη ηα εμήο: 

«ε ιίγν ε Φσηνχια βιέπεη ην Γηψξγν λα θαηεβαίλεη απφ ην ρνξφ… ηε κέζε 

είλε ν Γηψξγνο θαη θξαηεί ην ζηαπξφ»,  

«Ζ Φσηνχια, φηαλ έθζαζε ζην πξψην ζπίηη, ληξεπφηαλ λα αλέβε επάλσ λα 

ελνριήζε ηνπο αλζξψπνπο. Ο Γηψξγνο φκσο ηελ έπηαζε απφ ην ρέξη θαη ηελ ηξάβεμε 

κέζα ‘έια, ζνπ ιέσ. Οη δπν καδί ληξεπφκαζζε ιηγψηεξν (Θαπκάζηνο ηξφπνο γελέζεσο 

ηεο αλαηδείαο!)»,  

«Δθεί βξήθε θαη ηε Φσηνχια. Ο Γηψξγνο άκα ηελ είδε, ράξεθε», 

«Ο Γηψξγνο θαη ε Φσηνχια πήγαλ ζην δάζνο λα καδέςνπλ θξάνπιεο 

(ξσκαληηθσηάηε ππήξμελ ε εθδξνκή)».
342

 

Θεσξεί ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν παηδηψλ-πξσηαγσληζηψλ φρη θηιηθή, αιιά 

εξσηηθή, θαη παξαζέηεη κηα ζεηξά επηρεηξεκάησλ βαζηζκέλσλ ζηα πνξίζκαηα ηεο 

ςπρνινγίαο ζρεηηθά κε ηε γελεηήζηα νξκή. πγθεθξηκέλα, αλαθεξφκελνο ζην γεγνλφο 

πσο έλα παηδί ζηελ ειηθία ησλ επηά εηψλ αξρίδεη λα αλαθαιχπηεη ην ζψκα ηνπ αιιά 

θαη ησλ άιισλ, ζεσξεί πσο δηαβάδνληαο ην ζπγθεθξηκέλν αλαγλσζηηθφ ζα 

αλαπηπρζεί πξφσξα ε γελεηήζηα νξκή ηνπ. Δπίζεο, ηαπηίδεη ηε ξχζκηζε ηεο 

γελεηήζηαο νξκήο κε ηελ εζηθή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ. Καη 

θαηαιήγεη φηη ην αλαγλσζηηθφ είλαη αςπρνιφγεην θαη εγθιεκαηηθφ γηα ηε λενιαία.
343

 

Ο Μ. Παπακαχξνο απαληά ζηελ θξηηηθή ηνπ π. Καιιηάθα κέζα απφ ην 

πεξηνδηθφ Δξγαζία ραξαθηεξίδνληάο ηνλ έθθπιν θαη αλαξσηηέηαη πψο είλαη δπλαηφλ 

λα ηζρπξίδεηαη πσο ην αλαγλσζηηθφ δηδάζθεη ηνλ έξσηα θαη φηη ηα επηάρξνλα παηδηά 

ζα ληψζνπλ ηνλ έξσηα φπσο νη κεγάινη.
344

  

Ζ Κιεάλζνπο απάληεζε ζηελ θξηηηθή ηνπ Καιιηάθα απφ ην Λνλδίλν φπνπ 

βξηζθφηαλ. Υαξαθηήξηζε ηελ θξηηηθή ηνπ εζθαικέλε θαη άδηθε. Κάλεη ιφγν γηα 

ηδενιεπηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ίδηα θαη ηνλ Παπακαχξν, θαζψο μεθηλά ηελ θξηηηθή 

ηνπ ζπλδένληάο ηνπο κε ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1917-1920 θαη έπεηηα αξρίδεη ηελ 

επίζεζε ραξαθηεξίδνληαο ην αλαγλσζηηθφ κπζηζηνξεκαηηθφ, ξνκαληηθφ, αλήζηθν θαη 

εγθιεκαηηθφ ψζηε ακέζσο λα δεκηνπξγήζεη θιίκα θαρππνςίαο ζρεηηθά κε ηελ εζηθή 

ηνπ βηβιίνπ. Έπεηηα, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ εθζέηνληαο ηα ζηάδηα κηαο 

επηζηεκνληθήο θαη ακεξφιεπηεο θξηηηθήο, ππνζηεξίδεη πσο ν Καιιηάθαο δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην αλαγλσζηηθφ σο φινλ, δελ θάλεη αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, 

αληηζέησο, παξαζέηεη κφλν ζπγθεθξηκέλα ρσξία παξαβιέπνληαο πσο κε απηφλ ηνλ 

                                                           
341

 ππξίδσλ Καιιηάθαο, «Απξεπέο αλαγλσζηηθφλ βηβιίνλ εγθεθξηκέλνλ ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ», Δξκήο, 

ηρ. 125 (1924): 3-4. 
342

 ην ίδην, 4. 
343

 ππξίδσλ Καιιηάθαο, «Απξεπέο αλαγλσζηηθφλ βηβιίνλ εγθεθξηκέλνλ ππφ ηνπ Τπνπξγείνπ», Δξκήο, 

ηρ. 126 (1924): 4. 
344

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 337; Παληνχιε, «Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ: πκβνιή ζηελ ηζηνξία ησλ 

Διιελίδσλ παηδαγσγψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα», 43. 



70 

 

ηξφπν ηνπο πξνζδίδεη δηαθνξεηηθφ λφεκα απφ απηφ πνπ έρνπλ θαη έηζη γελληνχληαη 

παξεξκελείεο.
345

 

ηε ζπλέρεηα, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ εζηίαζε ζηα επηρεηξήκαηα πνπ 

εμέζεζε ν Καιιηάθαο θαη ηα νπνία απέξξηςε έλα πξνο έλα. πγθεθξηκέλα, φζνλ 

αθνξά ζηελ ηάζε δηαρσξηζκνχ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θπξίσο ζηα παηρλίδηα, ε 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ απαληά πσο απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη ηα παηδηά λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε παηρλίδηα πεξηζζφηεξν ηαηξηαζηά κε ην θχιν ηνπο, ρσξίο απηφ λα 

ζεκαίλεη πσο δελ ππάξρνπλ θαη παηρλίδηα πνπ λα ελδηαθέξνπλ θαη ηα δχν θχια, ζηα 

νπνία αγφξηα θαη θνξίηζηα παίδνπλ καδί ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα. Τπνζηεξίδεη, 

επίζεο, πσο αλ νη γνλείο θαη νη δάζθαινη δελ ελζάξξπλαλ απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

παηρληδηψλ ζε αγνξίζηηθα θαη θνξηηζίζηηθα, ηα παηδηά ζα έπαηδαλ ζε πεξηζζφηεξα 

παηρλίδηα καδί. Μάιηζηα, σο παξάδεηγκα παξαζέηεη ηελ Αγγιία, φπνπ παξαηεξεί νη 

γνλείο λα αθήλνπλ ειεχζεξα ηα παηδηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλά παηρλίδηα. 

Δπίζεο, ζεσξεί ηελ δεχηεξε παηδηθή ειηθία σο ηελ θαηαιιειφηεξε γηα λα ζεκειησζεί 

ε θαιή ζρέζε ησλ δχν θχισλ κε απψηεξν φθεινο ηελ θαιή ηνπο ζρέζε θαη αξγφηεξα 

σο κειψλ ηεο θνηλσλίαο. Δληζρχεη ηελ άπνςε απηή θέξλνληαο σο παξάδεηγκα δπηηθέο 

ρψξεο κε πην πξνσζεκέλεο ζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν θχισλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ είραλ ηδξπζεί κηθηά 

ζρνιεία.
346

 

ηε ζπλέρεηα, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ αλαξσηηέηαη αλ ν Καιιηάθαο 

έιαβε ππφςε ηνπ θαη ηε γεληθφηεξε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζηα δηάθνξα καζήκαηα, θαζψο εθεί κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη 

πσο ηα αγφξηα κε ηα θνξίηζηα ζπλεξγάδνληαη ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα θαη ην κφλν 

πνπ ζπκβαίλεη είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ζηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, θαζψο ην θάζε 

θχιν ιεηηνπξγεί θαη ζθέθηεηαη δηαθνξεηηθά. Αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ηα νθέιε πνπ 

ιακβάλεη ην έλα θχιν απφ ην άιιν ζε απηήλ ηελ ζπλεξγαζία είλαη πνιιά. Δπνκέλσο, 

αλαηξεί ην επηρείξεκα ηνπ Καιιηάθα πεξί ηεο ηάζεο δηαρσξηζκνχ. ζνλ αθνξά ζην 

δεχηεξν επηρείξεκά ηνπ, φηη ηα παηδηά απηήο ηεο ειηθίαο δελ έρνπλ αλαπηχμεη αθφκε 

θνηλσληθά αηζζήκαηα, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ην ζεσξεί ιαλζαζκέλν. 

Τπνζηεξίδεη, βαζηζκέλε ζε επηζηεκνληθά πνξίζκαηα ηεο ςπρνινγίαο, πσο ηα παηδηά 

απφ πνιχ κηθξή ειηθία αλαπηχζζνπλ αηζζήκαηα αξρηθά γηα ηε κεηέξα ηνπο, ζηε 

ζπλέρεηα γηα ηα πξφζσπα θαη ηα δψα ηνπ ζηελνχ ηνπο πεξηβάιινληνο θαη αξγφηεξα 

γηα ηα άηνκα ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ 

ζε απηήλ ηελ ειηθία λα ζπκπαζνχλ θάπνηνλ/α πεξηζζφηεξν θαη λα είλαη ν 

θαιχηεξνο/ε θίινο/ε ηνπ/ηεο. Απηφ, δειαδή, πνπ ζπκβαίλεη θαη ζην αλαγλσζηηθφ κε 

ηνπο πξσηαγσληζηέο, ηνλ Γηψξγν θαη ηε Φσηνχια, πνπ είλαη πνιχ θαινί θίινη.
347

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην ηξίην επηρείξεκα ηνπ Καιιηάθα, φηη ε ζρέζε ησλ δχν 

παηδηψλ, εθφζνλ ππνζηεξίδεη φηη ζε απηήλ ηελ ειηθία δελ έρνπλ αλαπηχμεη θνηλσληθά 

αηζζήκαηα, είλαη εξσηηθή θαη επνκέλσο πξφθεηηαη γηα έλα εξσηηθφ κπζηζηφξεκα φπνπ 
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ε Φσηνχια πεξηγξάθεηαη ζαλ ηηο εξσίδεο αλάινγσλ ηζηνξηψλ, ε Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ αλαξσηηέηαη κε εηξσληθφ ηφλν αλ ζα ήηαλ θαιχηεξα λα παξνπζηαζηεί 

ε Φσηνχια σο έλα θνξίηζη ρισκφ, θνβηζκέλν θαη ληξνπαιφ, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ε 

ζσκαηηθή πγεία απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο θαη αηνκηθήο εζηθήο.
348

 

Πξνθαλψο, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ αλαθέξεηαη ζηα ξνκαληηθά γπλαηθεία 

πξφηππα ζχκθσλα κε ηα νπνία ε γπλαίθα παξνπζηαδφηαλ ρισκή θαη αζζεληθή.
349

 

Δπίζεο, επηζεκαίλεη πσο ν θάζε ζπγγξαθέαο κέζα απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ 

βηβιίνπ ηνπ πξνβάιιεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη πξφηππα, φπσο ζπκβαίλεη 

θαη ζε απηφ ην αλαγλσζηηθφ, φπνπ ε Φσηνχια παξνπζηάδεηαη σο έλα πγηέο, έμππλν 

θαη ζαξξαιέν παηδί.
350

 

ζνλ αθνξά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Καιιηάθα ζρεηηθά κε ηε γελεηήζηα νξκή 

πνπ αλαπηχζζεη πξφσξα ην αλαγλσζηηθφ, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζηεξηδφκελε 

ζε επηζηεκνληθά πνξίζκαηα ηεο ςπρνινγίαο αλαθέξεη πσο απηή αλαπηχζζεηαη ηελ 

πεξίνδν ηεο ήβεο θαη φρη ζηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ πνπ βξίζθνληαη ηα παηδηά ζηα νπνία 

απεπζχλεηαη ην αλαγλσζηηθφ θαη πσο ην ελδηαθέξνλ πνπ παξαηεξείηαη γεληθά ζηα 

παηδηά γηα ηα γελεηήζηα φξγαλά ηνπο πξνθχπηεη απφ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο θαη φρη απφ 

θάπνηνπ είδνπο εξσηηζκφ. Κιείλεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο ζπλνςίδνληαο πσο ε 

ζρέζε ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο Φσηνχιαο είλαη θηιηθή, θπζηθή, εζηθή θαη ηίκηα.
351

 

Ζ θξηηηθή πνπ αζθήζεθε ζην αλαγλσζηηθφ εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην 

ηεο θξηηηθήο πνπ αζθήζεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην εγρείξεκα ηνπ Γεικνχδνπ ζην Αλψηεξν Γεκνηηθφ Παξζελαγσγείν 

ηνπ Βφινπ (1908-1911) είρε πξνθαιέζεη κηα ζεηξά αληηδξάζεσλ απφ ηελ πξψηε 

ζηηγκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη κηα δεκνζηνγξαθηθή επίζεζε απφ ηελ εθεκεξίδα ηνπ 

Βφινπ «Κήξπμ», κε ηελ θαηεγνξία φηη ζην Παξζελαγσγείν πξνέβεζαλ ζε άζεκλεο 

πξάμεηο, έδεημαλ αζέβεηα πξνο ηα ζεία, πξνσζνχζαλ αλαηξεπηηθέο θαη αληεζληθέο 

ηδέεο θαη ελέξγεηεο.
352

 Ζ ίδηα αληίδξαζε ππήξμε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη ζην 

Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν (1923-1926), φπνπ δηαηππψζεθαλ νη ίδηεο θαηεγνξίεο,
353

 

φπσο επίζεο θαη ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο (1927-1930) φηαλ 

δηεπζπληήο ήηαλ ν Μίιηνο Κνπληνπξάο.
354

 Αιιά θαη ζην δήηεκα ησλ αλαγλσζηηθψλ 

ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ 1917-1920 έληνλε θξηηηθή αζθήζεθε ζηα 

αλαγλσζηηθά ην Αιθαβεηάξη κε ηνλ ήιην (1918) θαη ηα Φειά Βνπλά (1919) απφ εηδηθή 

Δπηηξνπεία πνπ ζπζηάζεθε ην 1920, κέιε ηεο νπνίαο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί 

ππνζηεξηθηέο ηεο θαζαξεχνπζαο. Ζ θξηηηθή αθνξνχζε ζηε γιψζζα, ζην πεξηερφκελν, 

ζηα θνηλσληθά πξφηππα πνπ πξνσζνχληαλ θαη ζηελ πνιηηηθή ηδενινγία πνπ 

ππνηίζεηαη φηη πξνσζνχζαλ. Σα βηβιία θξίζεθαλ σο αληεζληθά θαη πξνηάζεθε λα 
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θανχλ.
355

 Καη ζηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, ηνπ αλαγλσζηηθνχ Σα Παηδηά ηεο Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ θαη ηνπ Παπακαχξνπ παξαηεξείηαη λα επαλαιακβάλνληαη ηα ίδηα 

επηρεηξήκαηα πεξί αλεζηθφηεηαο θαη πξνψζεζεο ηνπ εξσηηθνχ θαη ξνκαληηθνχ 

ζηνηρείνπ κε βαζχηεξεο αηηίεο ηεο θξηηηθήο ην δήηεκα ηεο γιψζζαο θαη ηεο 

ηδενινγίαο.  

Σν δεχηεξν αλαγλσζηηθφ ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ Ζ ραξά 

ηνπ παηδηνχ εγθξίζεθε ην 1934 θαη πξννξηδφηαλ θαη απηφ γηα ηα παηδηά ηεο Β΄ ηάμεο 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.
356

 ηηο εθινγέο ηνπ 1932, ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ 

εηηήζεθε θαη ε πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε ραξαθηεξίζηεθε απφ έληνλε πνιηηηθή 

αζηάζεηα. Σν 1933-1935 ηελ θπβέξλεζε αλέιαβε ην Λατθφ Κφκκα ηνπ Παλαγή 

Σζαιδάξε, αλαθφπηνληαο έηζη ην κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 

ηεο πεξηφδνπ 1929-1932. Ζ θπβέξλεζε Σζαιδάξε ςήθηζε λέν λφκν γηα ηα δηδαθηηθά 

βηβιία, ν νπνίνο ήηαλ αληίζεηνο πξνο ηνλ πξνεγνχκελν λφκν 5045 ηνπ 1931, 

ζπληάθηεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ν Μίιηνο Κνπληνπξάο θαη ν Γεκήηξηνο Λάκςαο θαη ν 

νπνίνο απερνχζε ηηο θηιειεχζεξεο αληηιήςεηο ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο.
357

  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ην λέν λφκν 5911 ηνπ 1933 «πεξί δηδαθηηθψλ βηβιίσλ», 

νξηδφηαλ σο γιψζζα δηδαζθαιίαο ε δεκνηηθή γηα ηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ, ελψ γηα ηηο δχν ηειεπηαίεο ε θαζαξεχνπζα, πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά σο 

κειινληηθνί Έιιελεο πνιίηεο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ ηα επίζεκα έγγξαθα ηνπ 

θξάηνπο, ηνπο λφκνπο θαη ηα ςεθίζκαηα ησλ εζλνζπλειεχζεσλ. Δπαλήιζε ν ζεζκφο 

πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ γηα ηε ζπγγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ. Οη πξνθεξχμεηο 

ζπληάζζνληαλ απφ επηηξνπή θαη ζα νξηδφηαλ ε πνζφηεηα θαη νηθνλνκία ηεο χιεο.
358

 

Δπηπιένλ αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία θξίζεο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ πξνβιεπφηαλ ε 

χπαξμε δχν επηηξνπψλ νξηζκέλσλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο. Μίαο γηα ηηο ηξεηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη κίαο γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο. Ζ θξίζε ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε δχν ρξφληα, ελψ ηα εγθεθξηκέλα βηβιία ζα ίζρπαλ γηα 

ηέζζεξα ρξφληα. Δπίζεο, πξνβιεπφηαλ ε έγθξηζε πνιιαπιψλ βηβιίσλ γηα ηελ θάζε 

ηάμε, φρη φκσο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζηάζεο ησλ δαζθάισλ απέλαληη ζηε 

γλψζε πνπ παξέρεηαη, φπσο είρε δηαηππσζεί απφ ηνλ Μίιην Κνπληνπξά ην 1931, 

αιιά πεξηζζφηεξν πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη ζπγγξαθείο ησλ βηβιίσλ κε ην 

λα εγθξηζνχλ ηα βηβιία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ζπγγξαθέσλ.
359
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Παξαηεξείηαη πσο ν λένο λφκνο πνπ ςεθίδεηαη πηνζεηεί κηα ζπγθεληξσηηθή 

πνιηηηθή θαη επηδηψθεη ηνλ έιεγρν επί ηεο δηαδηθαζίαο ζπγγξαθήο θαη έγθξηζεο ησλ 

βηβιίσλ, ελψ ζχκθσλα κε ηνπο εηζεγεηέο ηνπ λφκνπ απηφ πνπ επηδηψθεηαη είλαη λα 

βνεζεζνχλ νη ζπγγξαθείο ησλ βηβιίσλ αιιά θαη ε απνθπγή απζαηξεζηψλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο θξίζεο.
360

 Γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ θαηαξηίζηεθε επηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ ηνπο Ν. Δμαξρφπνπιν, Γ. Λάκςα, Θ. 

Παξαζθεπφπνπιν, Ν. Βιάρν θαη Κ. Μπαθαλάθε, ε νπνία 

ππέβαιε ηελ πξνθήξπμε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζχληαμεο 

ησλ αλαγλσζηηθψλ. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ Τπνπξγηθή 

Απφθαζε 2455 ηεο 10
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1934 ζθνπφο ησλ 

αλαγλσζηηθψλ ήηαλ ε θαιαηζζεηηθή θαη γισζζηθή 

κφξθσζε ησλ παηδηψλ, ε ζξεζθεπηηθή ηνπο δηάπιαζε, 

θαζψο θαη ε εζληθή θαη εζηθή δηαπαηδαγψγεζή ηνπο. Σν 

πεξηερφκελφ ηνπο έπξεπε λα είλαη ζξεζθεπηηθφ, εζηθφ θαη 

εζληθφ, κε ζηφρν ηελ πξνβνιή αξεηψλ φπσο ε αγάπε γηα 

ηε κφξθσζε, ηελ εξγαζία, ηε θχζε, ηελ παηξίδα, ηε 

ιήςε πξσηνβνπιηψλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ ζάξξνπο.
361

  

ην πιαίζην, ινηπφλ, ηεο παξαπάλσ 

πξνθήξπμεο ππνβιήζεθε θαη εγθξίζεθε ην 

αλαγλσζηηθφ Ζ ραξά ηνπ Παηδηνχ. Ήηαλ έλα απφ ηα δέθα αλαγλσζηηθά πνπ 

εγθξίζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν γηα ηε Β΄ ηάμε απφ ηελ θξηηηθή επηηξνπή ε νπνία 

απνηεινχληαλ απφ ηνπο Μ. Βνινλάθε, Γ. Λάκςα, Η. Ληνχκα, Γ. Γεξαθνχ θαη Κ. 

Μπαθαλάθε.
362

 

Σν αλαγλσζηηθφ απηφ παξνπζηάδεη θάπνηεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν, θαζψο νπηζζνδξνκεί αλαθνξηθά κε ηε γιψζζα θαη ην πεξηερφκελν. 

πγθεθξηκέλα, ην αλαγλσζηηθφ απηφ δελ ήηαλ γξακκέλν ζηε δεκνηηθή, φπσο ην 

πξνεγνχκελν, αιιά ζε απιή θαζαξεχνπζα, κε ιφγηνπο ηχπνπο θαη απμήζεηο ζηα 

ξήκαηα, θάηη πνπ εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηα φζα πξνέβιεπε ν λφκνο ζρεηηθά κε ηε 

γιψζζα ησλ εγθξηλφκελσλ αλαγλσζηηθψλ ηεο πεξηφδνπ, ε νπνία γηα ηηο ηέζζεξηο 

πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ήηαλ ε δεκνηηθή. Χζηφζν ζην αλαγλσζηηθφ πεξηέρνληαη 

θάπνηεο ιέμεηο ηεο δεκνηηθήο θαζψο θαη ιατθέο. ην ίδην πιαίζην θηλήζεθαλ θαη ηα 

άιια αλαγλσζηηθά πνπ εγθξίζεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν.
363

 ζνλ αθνξά ζην 

πεξηερφκελν, θάηη πνπ παξαηεξείηαη ζε απηφ ην αλαγλσζηηθφ είλαη πσο αξθεηέο απφ 

ηηο αθεγήζεηο έρνπλ δηδαθηηθφ ραξαθηήξα, θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηα Παηδηά. 
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πρλά, δειαδή, θαηαιήγνπλ ζε θάπνην επηκχζην ή ηειεηψλνπλ νδεγψληαο κε θπζηθφ 

ηξφπν ζε έλα εζηθφ δίδαγκα, φπσο ην λα είλαη ήζπρα ηα παηδηά θαη λα κε θσλάδνπλ, 

λα κελ είλαη αθαηάζηαηα, λα κελ πξνδίδνπλ ηνπο θίινπο ή ζπκκαζεηέο ηνπο.
364

 

Δπίζεο, παξαηεξείηαη λα κε γίλεηαη αλαθνξά ζε δεχγε παηδηψλ απνηεινχκελα απφ 

έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη, φπσο γηλφηαλ ζπρλά ζην πξνεγνχκελν αλαγλσζηηθφ θαη 

γηα ην νπνίν είρε δερηεί έληνλε θξηηηθή. πρλά ηα θείκελα παξνπζηάδνπλ παξέεο 

κφλνλ αγνξηψλ ή κφλνλ θνξηηζηψλ, ελψ αγφξηα καδί κε θνξίηζηα αλαθέξνληαη κφλνλ 

φηαλ ζπλεξγάδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ απφ θνηλνχ θάηη, φπσο ε νξγάλσζε ηεο 

ζρνιηθήο γηνξηήο. Αθφκε, αλαθνξέο ζε θάπνην ηζηνξηθφ γεγνλφο δελ γίλνληαη ζε απηφ 

ην αλαγλσζηηθφ, νχηε ζίγνληαη εζληθά δεηήκαηα, παξά κφλνλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

παξέιαζε ησλ ζηξαηησηψλ πνπ παξειαχλνπλ πεξήθαλα θαη γεληθά ζηελ νκνξθηά ηεο 

παηξίδαο, ηεο Διιάδαο.
365

  

Ζ εηθνλνγξάθεζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ, πνπ είλαη πην πινχζηα ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν, αλήθε ζηνλ Μάξην Αγγειφπνπιν, ήηαλ ιηηή, ραξαθηεξηδφηαλ απφ κηα 

αθαηξεηηθή αηζζεηηθή, ην ζρέδην ήηαλ γξακκηθφ κε θσηνζθίαζε θαη πξνζέδηδε ξπζκφ 

ζηελ θίλεζε ησλ κνξθψλ.
366

 Σν αλαγλσζηηθφ πεξηείρε ζχληνκεο απηνηειείο 

αθεγήζεηο πνπ πεξηέγξαθαλ ηελ θαζεκεξηλή δσή καζεηψλ ηνπ δεκνηηθνχ, ελψ 

αξθεηά ήηαλ ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, ηα πνηήκαηα απφ γλσζηνχο πνηεηέο φπσο ηνπ 

Γεσξγίνπ Γξνζίλε, ηνπ Ησάλλε Πνιέκε, ηνπ Άγγεινπ Βιάρνπ θαη νη ζηίρνη ηεο 

Μπξζίλεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ηνπ Εαραξία Παπαλησλίνπ θαη ηνπ ηέιηνπ 

πεξάληδα πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζην βηβιίν. Δπίζεο, πνιιά απφ ηα θείκελα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αλαγλσζηηθνχ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζε απηφ κε θάπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο. Σα ζέκαηα πνπ πξνβάιινληαλ ήηαλ νηθεία πξνο ηνπο καζεηέο. πσο 

θαη ζην πξνεγνχκελν αλαγλσζηηθφ έηζη θαη ζε απηφ ε ζεηξά ησλ θεηκέλσλ θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπο αθνινπζνχζε ηελ πξαγκαηηθή ξνή ηνπ ρξφλνπ. Ξεθηλνχζε απφ ην 

θζηλφπσξν κε ηηο πξψηεο κέξεο ζην ζρνιείν θαη ηηο πξψηεο βξνρέο, πεξλνχζε ζην 

ρεηκψλα κε ηα ρηφληα θαη ηα Υξηζηνχγελλα, ζπλέρηδε κε ηελ άλνημε, ηηο απφθξηεο θαη 

ην Πάζρα θαη θαηέιεγε ζην θαινθαίξη θαη ηε ζάιαζζα.
367

 

Μέζα απφ απηά ηα ζέκαηα παξνπζηάδνληαλ ζηηγκέο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν, ζην ζπίηη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, κε ηνπο θίινπο ηνπο, 

πξνβάιινληαη παξαδνζηαθά επαγγέικαηα φπσο ηνπ γεσξγνχ, ηνπ ςαξά, ηνπ ζηδεξά, 

πεξηγξάθεηαη ε θχζε, ηα ινπινχδηα, ηα δψα, ε πφιε θαη ην ρσξηφ, νη γηνξηέο κε ηα 

ήζε θαη ηα έζηκά ηνπο.
368

 Θέκαηα, δειαδή, νηθεία πξνο ηα παηδηά, πνπ πξνθαινχλ ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο, θαζψο κέζα ζηα θείκελα ηνπ αλαγλσζηηθνχ αλαγλσξίδνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο. Οη πεξηγξαθέο είλαη πινχζηεο θαη δσληαλέο, ελψ ζπρλά σο 

αθεγεκαηηθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηαη ν δηάινγνο.
369
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Έηζη, ην δήηεκα ηεο ζξεζθείαο θαη ζε απηφ ην αλαγλσζηηθφ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ζξεζθεπηηθψλ γηνξηψλ, θαζψο θαη ζηελ αλαθνξά εζψλ 

θαη εζίκσλ, φπσο ηα θάιαληα, ε θνπή ηεο βαζηιφπηηαο, ε κεηακθίεζε ηηο απφθξηεο, ην 

βάςηκν ησλ απγψλ, ν ρνξφο ησλ λέσλ ηελ εκέξα ηεο Λακπξήο, ην πέηαγκα ηνπ 

ραξηαεηνχ.
370

 Ζ πίζηε παξνπζηάδεηαη σο θπζηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ θαη ην 

αλαγλσζηηθφ δελ ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο.
371

  

Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο, παξνπζηάδεηαη θαη εδψ σο θπζηθφο θαη 

πξνβάιιεηαη έκκεζα κέζα απφ ηηο ηζηνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην αλαγλσζηηθφ. 

Κείκελα αλαθέξνληαη ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ, ζηε κεηέξα, ηνλ παηέξα, ηα 

αδέξθηα, ζηε γηαγηά θαη ζηνλ παππνχ κε ηα παξακχζηα θαη ηηο αζηείεο ηζηνξίεο πνπ 

ηνπο δηεγνχληαη.
372

 ηφρνο ηνπ αλαγλσζηηθνχ είλαη ν καζεηήο κέζα απφ απηέο ηηο 

παξαζηαηηθέο αθεγήζεηο λα αλαγλσξίζεη ηε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα. Δπίζεο, νη γνλείο 

δελ παξνπζηάδνληαη σο απζηεξνί θαη απηαξρηθνί, αιιά γεκάηνη αγάπε γηα ηα παηδηά 

ηνπο θαη κε ελδηαθέξνλ γηα ηε κφξθσζή ηνπο. Οη ζρέζεηο ηεο νηθνγέλεηαο 

παξνπζηάδνληαη αξκνληθέο θαη πξνσζνχληαη ε θνηλσληθφηεηα, ε αιιειεγγχε, ε 

ζπλεξγαζία θαη ε αγάπε.
373

 

Σέινο, νη παηδαγσγηθέο ηδέεο πνπ πξνβάιινληαη ζε απηφ ην αλαγλσζηηθφ, 

είλαη ζχκθσλεο κε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο, φπσο ε αλάπηπμε ηεο πξσηνβνπιίαο, 

ε απηελέξγεηα ησλ παηδηψλ, νη ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο. Αξρέο πνπ πεξηέρνληαλ θαη ζην 

πξνεγνχκελν αλαγλσζηηθφ. 

3.5 «…ήηαλ αηκόζθαηρα δροζηζκέλε από κηα πλοή ζσγτροληζκού θαη 

κειιοληηζκού»: Ο δεκόζηος δηάιογος γηα ηελ εθπαηδεσηηθή πραγκαηηθόηεηα  

Σν 1929, φηαλ ζηελ θπβέξλεζε βξηζθφηαλ ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ςεθίζηεθε απφ 

ηε Βνπιή κηα ζεηξά λνκνζεηεκάησλ πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο 

Κσλζηαληίλν Γφληηθα, πνπ καδί κε ηα λνκνζρέδηα πνπ θαηέζεζε ν Γ. Παπαλδξένπ ηα 

επφκελα ρξφληα (1930-1932) απφ ηε ζέζε, επίζεο, ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 

απνηέιεζαλ ηε γλσζηή Μεηαξξχζκηζε ηνπ 1929. Με βάζε ηε κεηαξξχζκηζε απηή 

άιιαμε ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ίζρπε ζρεδφλ απφ ην 1836. Πιένλ, 

πξνβιεπφηαλ δηεηέο λεπηαγσγείν, ππνρξεσηηθφ εμαεηέο δεκνηηθφ ζρνιείν, εληαία 

εμαεηήο Μέζε Δθπαίδεπζε, δηλφηαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κε ηελ ίδξπζε κέζσλ θαη θαηψηεξσλ επαγγεικαηηθψλ 

ζρνιψλ, ππήξμε κέξηκλα γηα ηε κφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ θαη ζεζκνζεηήζεθαλ θαη αιιαγέο φζνλ αθνξά ζην 

πξφγξακκα, ζηα ζρνιηθά θηήξηα θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. ρεηηθά κε ηε 
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ζπλεθπαίδεπζε ησλ δχν θχισλ, απηή πξνβιεπφηαλ κφλνλ φπνπ δελ ππήξρε γπκλάζην 

ζειέσλ.
374

 

Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεηο, ν ηφηε ππνπξγφο 

Παηδείαο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, πξνρψξεζε κε ηνλ λφκν 4653 ηνπ 1930 «Πεξί 

δηνηθήζεσο ηεο εθπαηδεχζεσο», ζηε ζχζηαζε ηνπ «Δθπαηδεπηηθνχ Γλσκνδνηηθνχ 

πκβνπιίνπ», ην νπνίν ήηαλ ππεχζπλν γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ 

ζηα ζρνιηθά ηδξχκαηα πνπ ππάγνληαλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο.
375

 Μεηαμχ ησλ 

δξάζεψλ ηνπ ήηαλ θαη ε δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ.
376

 

ην πιαίζην απηφ, ην 1930 νξγαλψζεθαλ απφ ην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην  

ηξία εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα, ην πλέδξην ησλ Δπηζεσξεηψλ ησλ Γεκνηηθψλ 

ρνιείσλ, ην πλέδξην ησλ Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ησλ Γηδαζθαιείσλ ηεο 

Γεκνηηθήο Δθπαηδεχζεσο θαη ησλ Νεπηαγσγψλ θαη ην πλέδξην ησλ Γεληθψλ 

Δπηζεσξεηψλ ησλ ρνιείσλ ηνπ θξάηνπο.
377

 

Σα δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ αθνξνχζαλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο θαη λα δηαηππψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα 

(αλαιπηηθά θαη σξνιφγηα) ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, ησλ γπκλαζίσλ θαη ησλ 

δηδαζθαιείσλ, ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, ηε ζπλεθπαίδεπζε, ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ 

δαζθάισλ, ηε γιψζζα δηδαζθαιίαο, ηα ζρνιηθά θηήξηα, ηα καζεηηθά ζπζζίηηα.
378

  

πσο πεξηγξάθεη ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε νπνία ζπκκεηείρε ζην 

δεχηεξν θαη ηξίην ζπλέδξην, απηφ ησλ Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ησλ 

Γηδαζθαιείσλ θαη απηφ ησλ Γεληθψλ Δπηζεσξεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο αληίζηνηρα, 

«ήηαλ αηκφζθαηξα δξνζηζκέλε απφ κηα πλνή ζπγρξνληζκνχ θαη κειινληηζκνχ».
379

 

Σν δεχηεξν ζπλέδξην δηήξθεζε απφ ηηο 8 έσο ηηο 13 επηεκβξίνπ κε πξφεδξν 

ηνλ Μίιην Κνπληνπξά. Σελ έλαξμε ηνπ πλεδξίνπ θήξπμε ν Γ. Παπαλδξένπ 

επηζεκαίλνληαο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ δαζθάινπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 

θαη‘ επέθηαζε ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ιακβάλεη ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ 

Γηδαζθαιείσλ.
380

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε γηα ην αλαιπηηθφ θαη 

σξνιφγην πξφγξακκα ησλ πεληαηάμησλ Γηδαζθαιείσλ ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, 
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εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηεο σο πξνο ηνλ ρσξηζκφ ησλ Γηδαζθαιείσλ ζε αξξέλσλ θαη 

ζειέσλ θαη επεζήκαλε ηελ αλάγθε δηδαζθαιίαο φρη κφλνλ νηθνθπξηθψλ καζεκάησλ 

αιιά θαη καζεκάησλ κε επξχηεξε θνηλσληθή ζεκαζία ζε ζρέζε κε ηα θαζήθνληα ηεο 

γπλαίθαο.
381

 Αληίζεηα, ε Πεηπράθε πξφηεηλε ηελ αχμεζε ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο ησλ 

νηθνθπξηθψλ καζεκάησλ. ζνλ αθνξά ζηνπο ππφινηπνπο νκηιεηέο, παξαηεξείηαη λα 

ππάξρεη δηαθνξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο σο πξνο ην είδνο ησλ δηδαζθφκελσλ 

καζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ν Παπαγεσξγίνπ ππνζηήξημε ηε δηδαζθαιία ησλ Αξραίσλ 

Διιεληθψλ θαη ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζηα Γηδαζθαιεία, ν νχξιαο, Γηεπζπληήο ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Ησαλλίλσλ, δεηψληαο ηε βειηίσζε ηεο παηδαγσγηθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο κφξθσζεο ησλ δηδαζθάισλ εζηίαζε ζηε δηδαζθαιία παηδαγσγηθψλ 

καζεκάησλ θαη ζηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ αζθήζεσλ θαη ηέινο ν Πινπκέληεο 

πξφηεηλε ηελ χπαξμε δχν νκάδσλ καζεκάησλ, κε ηελ πξψηε λα αθνξά ζε καζήκαηα 

γεληθνχ θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, ζπκθσλψληαο δειαδή κε ηελ πξφηαζε ηεο 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, θαη ε δεχηεξε ζε παηδαγσγηθά.
382

 

Μάιηζηα, καδί κε ηελ Ρφδα Ηκβξηψηε πξφηεηλαλ λα νξηζζεί εηδηθφ ζπλέδξην 

πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε.
383

 κσο, θάηη 

ηέηνην δελ έγηλε, αθνχ φπσο αλαθέξεη ε ίδηα ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ν ρξφλνο 

ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαη νη ζχλεδξνη απξνεηνίκαζηνη επί ηνπ ζέκαηνο.
384

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζηελ εηζήγεζή ηεο ηνπνζεηήζεθε επί ηεο 

εηζεγεηηθήο έθζεζεο ησλ λνκνζρεδίσλ ηνπ 1929 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην δήηεκα ηεο 

πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. ηελ έθζεζε ηνλίδεηαη έληνλα πσο ζηελ ίδξπζε ησλ 

λεπηαγσγείσλ νδήγεζε ε εζληθή αλάγθε, απφ ηε κηα, λα επηηεπρζεί ε γισζζηθή 

κφξθσζε ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ θαη ε θνηλσληθή αλάγθε, απφ ηελ άιιε, λα 

πξνζηαηεπηνχλ ηα άπνξα παηδηά θαη ηα παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Γηα απηφ θαη ν 

λνκνζέηεο πξνηείλεη ηελ επέθηαζε ησλ λεπηαγσγείσλ θπξίσο ζε πεξηνρέο κε 

πξνζθπγηθνχο θαη εξγαηηθνχο ζπλνηθηζκνχο.
385

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζρνιηάδεη πσο ε ζεκαζία πνπ δίλεη ην θξάηνο 

ζηνλ εζληθφ ξφιν ηνπ λεπηαγσγείνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα πέληε απφ 

ηα επηά Γηδαζθαιεία λεπηαγσγψλ βξίζθνληαη ζηελ Μαθεδνλία θαη ηελ Ήπεηξν, ελψ 

γηα ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο αλάγθεο εμέθξαζε ηελ άπνςε πσο ηα λεπηαγσγεία δελ 

ρξεηάδνληαη κφλν γηα ηα θησρά παηδηά αιιά γηα φια ηα παηδηά φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

ηάμεσλ.
386

 

ηεξηδφκελε ζηηο ηφηε ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη 

ςπρνινγίαο ππνζηήξημε ηελ χπαξμε λεπηαγσγείσλ-εξγαζηεξίσλ γηα ηα παηδηά φισλ 

ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη φρη λεπηαγσγείσλ-θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ κφλνλ γηα 

άπνξα παηδηά. Νεπηαγσγεία δειαδή, πνπ ζα παξέρνπλ ζην παηδί πινχζηα ζρνιηθή 
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Σερλνεπαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (Αζήλα: Gutenberg, 1994), 236–37. 
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δσή, ζα θαιιηεξγήζνπλ ηελ ςπρή θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ, ζα ην αληηκεησπίδνπλ κε 

ζεβαζκφ θαη ζα ηνπ παξέρνπλ ηελ ειεπζεξία λα αλαθαιχςεη κφλν ηνπ ηνλ θφζκν 

γχξσ ηνπ. Σφληζε, επίζεο, ηνλ ξφιν ηνπ λεπηαγσγείνπ σο πξνβαζκίδαο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Έλα λεπηαγσγείν, αλέθεξε, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζσζηή δνπιεηά 

βαζηζκέλε ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο πξνζθέξεη ζην δεκνηηθφ ζρνιείν έλα παηδί 

αλεπηπγκέλν θαη ζσκαηηθά θαη ςπρηθά. Πίζηεπε, επνκέλσο, πσο ην λεπηαγσγείν ζα 

έπξεπε λα απνηειεί νξγαληθφ κέξνο ηνπ δεκνηηθνχ. Τπνζηήξηδε, δειαδή, ηελ 

επέθηαζε ηεο ιατθήο παηδείαο πξνο ηα θάησ, δήηεκα ζην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ ίδηα 

έγθεηηαη ε εζληθή αμία ηνπ λεπηαγσγείνπ.
387

  

ζνλ αθνξά ζηα μελφθσλα λεπηαγσγεία ζεσξεί πσο απνηεινχλ απιψο έλαλ 

ηχπν λεπηαγσγείνπ πνπ εθηφο απφ ηνλ γεληθφ ζθνπφ επηηεινχλ θαη έλαλ επηπιένλ, ηε 

γισζζηθή δηδαζθαιία ησλ μελφθσλσλ πιεζπζκψλ. Σνλίδεη, φκσο, πσο ε θαηάθηεζε 

ηεο γιψζζαο δελ επηηπγράλεηαη αλ δε γίλεη βίσκα, αλ δελ απνηειέζεη «θνκκάηη δσήο». 

Καη απηφ γίλεηαη κε ην παηρλίδη θαη ηελ εξγαζία, ηε κνξθσηηθή αμία ησλ νπνίσλ είρε 

επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί.
388

  

Πξνβιεκαηίδεηαη, φκσο, γηα ην αλ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλεο νη 

λεπηαγσγνί γηα κηα ηέηνηα εξγαζία, θαζψο ηα κέρξη ηφηε ζηνηρεία θαλέξσλαλ πσο 

εθηφο απφ ειιηπή θαηάξηηζε ππήξραλ γεληθφηεξεο δπζθνιίεο ζην έξγν ηνπο ζηηο 

μελφθσλεο πεξηνρέο εμαηηίαο ηεο κηθξήο ηνπο ειηθίαο αιιά θαη ηεο ςπρηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο. πσο αλαθέξεη, «ηα θνξίηζηα απηά απφ απφζηνινη θαηαληνχζαλ 

ζχκαηα».
389

  

Αλαθέξζεθε, επίζεο, θαη ζην δήηεκα ηεο κφξθσζεο ησλ λεπηαγσγψλ, ε νπνία 

ηελ πεξίνδν εθείλε βξηζθφηαλ ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Απφ ηε κηα πιεπξά 

επηθξαηνχζε ε παηδαγσγηθή ηνπ Fröbel θαη απφ ηελ άιιε ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο 

ηάζεηο εκθαλίδνληαλ αζθψληαο θξηηηθή ζε απηήλ.
390

 Κξηηηθή ζηε κέζνδν ηνπ Fröbel 

άζθεζαλ ε Εακήξα, δηεπζχληξηα ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ Φηιηαηψλ, δεηψληαο 

ηελ αληηθαηάζηαζή ηεο, θαζψο θαη ν νχξιαο, ν νπνίνο επεζήκαλε ηηο δπζθνιίεο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. Αληίζεηε άπνςε εμέθξαζε ε Δηξήλε Λαζθαξίδνπ, θφξε ηεο 

Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδνπ, ε νπνία ππνζηήξημε ηε κέζνδν Fröbel, θάηη πνπ ήηαλ 

αλακελφκελν, θαζψο ηελ είρε εηζαγάγεη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε 

κεηέξα ηεο. Γηα εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ζηα Γηδαζθαιεία έθαλε ιφγν θαη ε 

Σδναλλνπνχινπ, δηεπζχληξηα ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο, ηνλίδνληαο 

πσο απηέο ζα έπξεπε λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ςπρή ησλ παηδηψλ.
391

 Ζ Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνζηήξημε πσο ην δήηεκα δελ ήηαλ κφλν ε 

απιή εθαξκνγή ησλ λέσλ απηψλ ηάζεσλ ζηα Γηδαζθαιεία Νεπηαγσγψλ, αιιά θαη ε 

εθαξκνγή ηνπο απφ «θαηλνχξγηα ςπρή, αγλή θαη θαζαξή απφ ξνπηίλα ρξφλσλ». Με 

αθνξκή απηφ, αλαθέξζεθε θαη ζηε δηθή ηεο εξγαζία ζην Αλψηεξν Σκήκα ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ πνπ δηεχζπλε γηα πέληε ρξφληα, απφ ην 1919 έσο ην 1924, 
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φπνπ πξνζπάζεζε λα εηζαγάγεη ηε κέζνδν Montessori, παξαζέηνληαο θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ρξεηάζηεθε λα αληηκεησπίζεη.
392

 ζνλ αθνξά ζηε κέζνδν ηεο 

Montessori, ε Μαξθέηνπ θάλεθε λα δηαηεξεί επηθπιαθηηθή ζηάζε ππνζηεξίδνληαο 

πσο ήηαλ κηα κέζνδνο ζχλζεηε, γηα απηφ θαη δελ ζα έπξεπε λα πεξηνξίδεηαη ην 

Γηδαζθαιείν κφλνλ ζε απηήλ.
393

 

Κιείλνληαο ηελ εηζήγεζή ηεο πξφηεηλε ην λεπηαγσγείν λα απνηειέζεη 

νξγαληθφ ηκήκα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη λα αθνξά ζε φια ηα παηδηά φισλ ησλ 

ηάμεσλ. Να ππάξμεη βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ λέσλ λεπηαγσγψλ θαη λα 

νξγαλσζεί κεηεθπαίδεπζε γηα ηηο παιαηφηεξεο. Σα Γηδαζθαιεία Νεπηαγσγψλ λα 

απνηειέζνπλ ηκήκαηα ησλ Γηδαζθαιείσλ Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο κε ίδηα ρξφληα 

θνίηεζεο. Οη λεπηαγσγνί λα γίλνπλ ηζφβαζκεο θαη ηζφκηζζεο κε ηηο 

δεκνδηδαζθάιηζζεο. Δπίζεο, πξφηεηλε ηελ χπαξμε δηηάμηνπ λεπηαγσγείνπ 

πξνζαξηεκέλν ζην πξφηππν δεκνηηθφ ψζηε λα εθαξκφδνληαη νη λέεο κέζνδνη 

απξφζθνπηα. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηηο μελφθσλεο πεξηνρέο πξφηεηλε ηελ ίδξπζε 

κνλνηάμησλ ή πνιπηάμησλ ζρνιείσλ θαη ηελ ίδξπζε νηθνηξνθείνπ ζηα Γηδαζθαιεία 

γηα φζεο ζπνπδάζηξηεο πξνέξρνληαη απφ άιιεο πεξηνρέο.
394

 

Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζή ηεο, κε παξέκβαζή ηεο ζην δήηεκα πνπ 

ηέζεθε απφ ηελ Ηκβξηψηε ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε βηβιίσλ θαη κειεηψλ ηφληζε ηελ 

αλάγθε ζπγγξαθήο θαηάιιεισλ βνεζεηηθψλ βηβιίσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ρξήζηκν 

πιηθφ ηφζν γηα ηα παηδηά φζν θαη γηα ηνπο δαζθάινπο.
395

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, απνηηκψληαο ηηο εξγαζίεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

απηψλ ζπλεδξίσλ ηξία δεηήκαηα ζεψξεζε θαίξηαο ζεκαζίαο. Σν δήηεκα ησλ 

πξνγξακκάησλ, ηε κέζνδν θαη ηα ζρνιηθά θηήξηα, θαζψο απηά απνηεινχλ ηε βάζε 

ηνπ ζρνιείνπ.
396

 

ρεηηθά κε ην πξφγξακκα αλαθέξεη πσο ζηα ζπλέδξηα αλαγλσξίζηεθε ε 

ζπκβνιή ηεο εμέιημεο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηεο ςπρνινγίαο ζηε κεηαβνιή 

ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ηνπ παηδηνχ. Σν ζρνιείν έπξεπε λα ζέβεηαη ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε παηδηνχ θαη ηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ. Δπηζεκάλζεθε, επίζεο, 

πσο ηα ελδηαθέξνληα δελ είλαη ίδηα ζε φια ηα παηδηά, αιιά δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ 

ειηθία, ην θχιν θαη ην παηδί.
397

 Γηα απηφ ην ιφγν ε χπαξμε ελφο θνηλνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηα κηθηά ζρνιεία ήηαλ αληηςπρνινγηθφ θαη αληηθνηλσληθφ, φπσο ην 

ραξαθηήξηζε ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζην ηξίην πλέδξην ησλ Γεληθψλ 

Δπηζεσξεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, θαη πξφηεηλε ηε κεηαβνιή ηνπ.
398

 ην πλέδξην 

παξαηέζεθαλ θαη θάπνηεο ξηδνζπαζηηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, νη νπνίεο πξφηεηλαλ ηελ θαηάξγεζή ηνπ, δίλνληαο ηελ επθαηξία ζηνλ 
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θάζε καζεηή λα δηακνξθψλεη ν ίδηνο ην πξφγξακκά ηνπ, λα επηιέγεη ην πιηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα εξγαζηεί, κε ηνλ ξφιν ηνπ δαζθάινπ λα αθνξά 

ζηελ παξνρή πινχζηαο ζρνιηθήο δσήο. Γεληθφηεξα φκσο, φπσο παξαηεξεί ε 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε ζπδήηεζε θηλήζεθε γχξσ απφ ηελ χπαξμε ελφο 

επέιηθηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ ην παηδί ζα κπνξνχζε λα θηλεζεί ειεχζεξα.
399

 

ζνλ αθνξά ζην σξνιφγην πξφγξακκα, αλαγλσξίζηεθε ε ζεκαζία ηνπ λα 

επηιέγεη ν ίδηνο ν καζεηήο απφ εζσηεξηθή αλάγθε κε πνην κάζεκα ήζειε λα 

ζπλερίζεη, θάηη πνπ απνηειεί βαζηθή παηδαγσγηθή αξρή γηα φια ηα πξννδεπηηθά 

ζρνιεία. ζνλ αθνξά ζηηο ψξεο εξγαζίαο, φινη νη ζχλεδξνη ζπκθψλεζαλ πσο απηέο 

ζα έπξεπε λα πεξηνξηζηνχλ, έηζη ψζηε λα κέλνπλ ειεχζεξα ηα απνγεχκαηα γηα 

ελαζρφιεζε κε παηρλίδη θαη πξαγκαηνπνίεζε εθδξνκψλ. πκθψλεζαλ, επίζεο, κε ηε 

κέζνδν εξγαζίαο φπνπ θέληξν ζα έπξεπε λα είλαη ην ίδην ην παηδί, θαζψο θαη ζην φηη ε 

θαηάιιειε γιψζζα γηα ηα δηδαζθαιεία ζα έπξεπε λα είλαη ε δεκνηηθή. Σέινο, φζνλ 

αθνξά ζην ζέκα ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ ηέζεθε ην δήηεκα ηεο κνξθήο πνπ ζα έπξεπε 

λα έρνπλ, θαηαιήγνληαο ζην φηη έπξεπε λα δηαζέηνπλ επξχρσξεο αίζνπζεο, θήπν, 

αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ θαη ρψξνπο γηα άζιεζε θαη παηρλίδη.
400

 

πσο παξαηήξεζε θαη ν Μίιηνο Κνπληνπξάο, ηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ 

ηα πλέδξηα, φπσο ηα πξνγξάκκαηα, ε κέζνδνο εξγαζίαο, ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ν 

ζεζκφο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο, ηα ζρνιηθά θηήξηα, ε θαηάξηηζε ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, αληηκεησπίζηεθαλ κε ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηα ππφ ην πξίζκα ησλ λέσλ 

παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ, δίλνληαο ηελ ειπίδα ηεο αιιαγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαγκάησλ.
401

 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ζην δεκφζην δηάινγν ζρεηηθά κε θαίξηα δεηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

φπσο ζέκαηα δνκήο, ζηνρνζεζίαο θαη επξχηεξνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαθφξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Δπηθεληξψλεηαη ζηε ζεκαζία ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο 

πξνηείλνληαο ηελ επέθηαζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πξνο ηα θάησ, δεηά 

βειηίσζε ηεο θαηάξηηζεο ησλ λεπηαγσγψλ, βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ 

κεζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο.    
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Κεθάιαηο 4
ο
  

ύκπιεσζε ποιηηηθού θαη εθπαηδεσηηθού θεκηληζκού 

4.1 σιιογηθή δράζε 

ηελ πνιπδηάζηαηε δξάζε ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

ζπκκεηνρή ηεο ζε δηάθνξνπο ζπιιφγνπο θαη νξγαλψζεηο κε θεκηληζηηθή δξάζε, ζην 

πιαίζην ησλ νπνίσλ ζπκκεηείρε ζε κνξθσηηθέο δξάζεηο, φπσο παξαρψξεζε 

δηαιέμεσλ θαη καζεκάησλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη 

θπξίσο ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ γχξσ απφ δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ παηδηθή ειηθία, ηελ θνηλσληθή πξφλνηα κέζα απφ ηα ζπλέδξηα πνπ 

νξγαλψλνληαη. Εεηήκαηα, δειαδή, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ ηδηφηεηά ηεο σο 

θαζεγήηξηαο θαη παηδαγσγνχ θαη πνπ απνηεινχζαλ ηαπηφρξνλα θχξηα αηηήκαηα ησλ 

γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ ηελ πεξίνδν απηή. 

Έηζη, ινηπφλ, ην 1911 ππήξμε έλα απφ ηα ηδξπηηθά ζηειέρε ηνπ Λπθείνπ 

Διιελίδσλ,
402

 κηαο γπλαηθείαο νξγάλσζεο, πνπ ηδξχζεθε απφ ηελ Καιιηξξφε 

Παξξέλ, ε νπνία ππήξμε απφ ηηο πξσηνπφξεο ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο, 

δηεθδηθψληαο ην δηθαίσκα ζηε κφξθσζε, ζηε δεκφζηα έθθξαζε θαη ηελ εξγαζία.
403

 

Σν Λχθεην είρε πνιηηηζηηθή θαη κνξθσηηθή δξάζε κε ζθνπφ ηελ πξφνδν ηνπ 

γπλαηθείνπ θχινπ. Απφ ην 1912 εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ γεγνλφησλ (Βαιθαληθνί 

Πφιεκνη, Α‘ Παγθφζκηνο Πφιεκνο) νδεγήζεθε ζε κηα πην εζληθή δξάζε, ελψ απφ ην 

1914 θαη εμήο ν ζθνπφο ηνπ επηθεληξψζεθε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο μελνκαλίαο, 

ζηελ αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ζηε δηαηήξεζε ησλ εζίκσλ θαη ησλ 

παξαδφζεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εξγαδφκελεο γπλαίθαο, φπσο δειψλεηαη ζηνλ 

θαλνληζκφ ηνπ.
404

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ζην πιαίζην ησλ κνξθσηηθψλ δξάζεσλ ηνπ 

Λπθείνπ ζπκκεηείρε ην 1911 ζηελ πξψηε ζεηξά δηαιέμεσλ, ε νπνία δηνξγαλψζεθε 

                                                           
402

 Ηδξπηηθά κέιε ηνπ Λπθείνπ Διιελίδσλ ήηαλ νη: Καιιηξξφε Παξξέλ, Δηξήλε Kαινγεξή πηαλίζηξηα, 

Ακαιία Kαληά, Άλλα Μειά Παπαδνπνχινπ κε πινχζηα δξαζηεξηφηεηα ζηηο επεξγεζίεο, Μαξία 

Οξιψθ δσγξάθνο, Διέλε Ρνπζνπνχινπ κέινο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Διιελίδσλ, Αζπαζία Β. 

θνξδέιε δηδαζθάιηζζα, Διέλε Γεσξγαληή γιχπηξηα, Μπξζίλε Κιεάλζνπο, Δξαηψ Ν. Αζπξνγέξαθα 

δσγξάθνο, Bέξζα . Λέθθα, Αιεμάλδξα Κ. Μηραειίδε, Οπξαλία Γ. Βνπγηνχθα, Υαξίθιεηα Ε. 

Aιεμαλδξίδνπ δσγξάθνο, καξάγδα Γελλάδε πςίθσλε θαη θαζεγήηξηα θσλεηηθήο, Δηξήλε Πνι. 

Γεκεηξαθνπνχινπ, Αηθαηεξίλε Π. Μαξνχιε, Μαξία Σ. Μνκθεξξάηνπ ζπγγξαθέαο, Δηξήλε 

Νηθνιαΐδνπ ζπγγξαθέαο. Βι. Β.Γ. 2 Μαξηίνπ 1911 «Πεξί εγθξίζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Λπθείνπ 

Διιελίδσλ», Φ.Δ.Κ., 51, 19 Φεβξνπαξίνπ 1911; Έθε Αβδειά, επηκ., Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ: 100 

ρξφληα (Αζήλα: Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα Οκίινπ Πεηξαηψο, 2010); Γήκεηξα Βαζηιεηάδνπ, «πιινγηθέο 

δξάζεηο, δξαζηήξηεο δσέο: ε ζεζκνζέηεζε κηαο γπλαηθείαο ζπζπείξσζεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα», 

ζην Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ, 121. 
403

 Έθε Αβδειά, επηκ., Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ (βι. ππνζεκ. 402); Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηψλ; 

Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ κέζε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηψλ, 276–78; Μπφκπνπ-Πξσηνπαπά, Σν Λχθεην 

ησλ Διιελίδσλ; Αγγέιηθα Φαξξά, «Δπίκεηξν: Σν κπζηζηφξεκα ηεο ρεηξαθέηεζεο ή Ζ ―ζπλεηή‖ 

νπηνπία ηεο Καιιηξξφεο Παξξέλ», ζην Ζ ρεηξαθεηεκέλε, επηκ. Καιιηξξφε Παξξέλ (Αζήλα: Δθάηε, 

1999), 407–86. 
404

 Έθε Αβδειά θαη Αγγέιηθα Φαξξά, Ο θεκηληζκφο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ: Μηα αλζνινγία 

(Αζήλα: Γλψζε, 1985), 45; Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη 

γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε (18νο-20φο αη.), 287. 
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απφ ηελ Δθνξεία Δπηζηεκφλσλ ηνπ Φηινινγηθνχ ηκήκαηνο. Σν ηκήκα απηφ πνπ 

πεξηειάκβαλε ηηο εθνξείεο ησλ Δπηζηεκφλσλ, ηεο Νεφηεξεο Φηινινγίαο θαη ηεο 

Βηβιηνζήθεο, είρε σο ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία ησλ γπλαηθψλ επηζηεκφλσλ θαη 

ζπγγξαθέσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δξάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξνρή αλψηεξεο 

κφξθσζεο ζηηο γπλαίθεο.
405

 

 Οη δηαιέμεηο θαη ηα ιατθά καζήκαηα πνπ παξαρσξνχληαλ παξνπζίαδαλ 

ζχκθσλα κε ηελ Παξξέλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη νη νκηιήηξηεο ήηαλ απνθιεηζηηθά 

γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο.
406

 Έηζη, ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία λα απνδείμνπλ φηη ε 

γπλαίθα κπνξεί λα θαηαπηαζηεί θαη κε επηζηεκνληθά ζέκαηα.
407

 

ηελ πξψηε, ινηπφλ, ζεηξά δηαιέμεσλ ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ 

εθθψλεζε νκηιία κε ζέκα «Πεξί ησλ γπλαηθείσλ ηχπσλ ηνπ νθνθιένπο. Σέθκεζα-

Γεηάλεηξα», ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ.
408

 ε απηήλ 

παξνπζίαζε ηα ζπλαηζζήκαηα δχν γπλαηθψλ, ηεο Σέθκεζαο θαη ηεο Γεηάλεηξαο, 

εξσίδσλ ησλ ηξαγσδηψλ ηνπ νθνθιή Αίαο θαη Σξαρίληαη αληίζηνηρα, ζπζρεηίδνληάο 

ηεο κε ηηο γπλαίθεο ηεο επνρήο ηεο, ζέηνληαο θάπνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο αλαθνξηθά 

κε ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο. Ζ θηινινγηθή ηεο θαηάξηηζε θαη ε επρέξεηα ηνπ ιφγνπ ηεο 

δελ έκεηλαλ αζρνιίαζηεο απφ ηελ Παξξέλ, ε νπνία αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα: «…αη 

δχσ θαηά ζεηξάλ νκηιίαη ηεο δνο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο δηδάθηνξνο ηεο Φηινινγίαο, 

κηαο πνιχ λέαο θαη ραξηησκέλεο θφξεο, εμέπιεμαλ, εγνήηεπζαλ, έθακαλ ηδηαηηέξα 

εληχπσζηλ».
409

 

Δθηφο απφ ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ κίιεζαλ θαη άιιεο γπλαίθεο-

επηζηεκφληζζεο επί ζεκάησλ πνπ άπηνληαλ ηεο επηζηεκνληθήο/επαγγεικαηηθήο ηνπο 

ηδηφηεηαο, φπσο ε Αγγειηθή Παλαγησηάηνπ κε ζέκα «Πεξί πγηεηλψλ πξνθπιάμεσλ 

θαηά ησλ επηδεκηθψλ λφζσλ», ε Άλλα Καηζίγξα-Μειά κε ζέκαηα «Ζ παηδνθνκία» 

θαη «Ζ θ. εβηληέ θαη ηα γηαηξνζφθηα ηεο», ε Μαξία Καιαπνζάθε κε ζέκα 

«Πξνβιεπηηθά κέηξα θαηά ηεο ζθσιηψζεσο ηνπ παηδηθνχ ζθειεηνχ», ε δξ. Φηινζνθίαο 

Θεξεζία Ρνθά-Δπαγγειίδνπ κε ζέκα «Ζ θηιφζνθνο Τπαηία», ε δξ. Φηινζνθίαο Άλλα 

Απνζηνιάθε κε ζέκα «Πεξί Κλσζνχ», ε Αχξα Θενδσξνπνχινπ κε ζέκα «Δπί 

κνπζηθνχ ζέκαηνο» θαη ε Διέλε Γεσξγαληή κε ζέκα «Πεξί ηεο γπλαηθφο εηο ηελ 

γιππηηθήλ».
410

  

                                                           
405

 Μπφκπνπ-Πξσηνπαπά, Σν Λχθεην ησλ Διιελίδσλ, 31. 
406

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 288; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γπλαίθεο θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, 103–4; [Καιιηξξφε 

Παξξέλ], «Οκηιίαη ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, ηρ. 1012 (15 Οθησβξίνπ 

1911): 1782. 
407

 Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γπλαίθεο θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, 104. 
408

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 288; [Καιιηξξφε Παξξέλ], «Λνγνδνζία Λπθείνπ Διιελίδσλ 1911», Δθεκεξίο ησλ 

Κπξηψλ, ηρ. 1023 (15 Μαΐνπ  1912): 2045. 
409

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 336–37; Παληνχιε, «Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ: πκβνιή ζηελ ηζηνξία 

ησλ Διιελίδσλ παηδαγσγψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα», 37–38; [Καιιηξξφε Παξξέλ] «Αη νκηιίαη ηνπ 

Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ», Δθεκεξίο ησλ Κπξηψλ, ηρ. 1018 (15 Φεβξνπαξίνπ 1912): 1919. 
410

 Νίθνο Αλδξηψηεο θαη Διέλε Πξσηνπαπά, «Αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ», 

ζην Σν Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ (βι. ππνζεκ. 402), 32; Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ 
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Δπίζεο, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ην 1914 ζπκκεηείρε ζηελ εηδηθή 

εθνξεία πνπ θαηαξηίζηεθε ζην θηινινγηθφ-επηζηεκνληθφ ηκήκα ηνπ Λπθείνπ, κε 

ζθνπφ ηελ έθδνζε βηβιίσλ παηδηθήο ειηθίαο.
411

 πσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ζεσξνχζε ζεκαληηθφ ην παηδί λα αγαπάεη ην βηβιίν θαη λα ην ζεσξεί 

«πλεπκαηηθή ζπληξνθηά», επνκέλσο ε ζπκκεηνρή ηεο ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα είλαη 

θαηαλνεηή.
412

 ηελ εηδηθή εθνξεία ζπκκεηείραλ επίζεο ε Καιιηξξφε Παξξέλ, ε Άλλα 

Σξηαληαθπιιίδνπ θαη ε Γαιάηεηα Καδαληδάθε.
413

 

εκαληηθή θεκηληζηηθή δξάζε παξνπζηάδεη ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

Δπηζηξέθνληαο απφ ηηο κεηαπηπρηαθέο ηεο ζπνπδέο (1915-1919) αξρίδεη λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ χλδεζκν ππέξ ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθψλ, ν νπνίνο 

ηδξχζεθε ζηηο 16 Απξηιίνπ ηνπ 1920 απφ ηελ Αχξα Θενδσξνπνχινπ θαη ηε Μαξία 

Νεγξεπφληε έπεηηα απφ παξφηξπλζε ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηε Γπλαηθεία Φήθν.
414

  

Δίλαη ε πεξίνδνο πνπ θάησ απφ ηελ επίδξαζε ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηέινπο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

Καηαζηξνθήο θαη ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο, ζεκεηψλνληαη πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη ηδενινγηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ έλα επλντθφ θιίκα γηα 

ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ησλ γπλαηθψλ θαη ηελ θαηεχζπλζή 

ηνπο ζε λέεο θαη πην έληνλεο δηεθδηθήζεηο αλαθνξηθά κε ηα εξγαζηαθά, αζηηθά θαη 

πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα.
415

 

Κχξηνο ζθνπφο ηνπ πλδέζκνπ ήηαλ ε απφθηεζε ίζσλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ, ε ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο 

εξγαζίαο θαη ε παξνρή ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία. Μεηαμχ ησλ δηεθδηθήζεψλ ηνπ 

ήηαλ θαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζην Οηθνγελεηαθφ Γίθαην, ζηελ 

πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ.
416

 Πξφθεηηαη γηα 

κηα γπλαηθεία νξγάλσζε κε ξηδνζπαζηηθφ ραξαθηήξα πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ 

ζπληεξεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ, ην νπνίν εκκέλεη ζηηο ζέζεηο 

ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο απνθεχγνληαο ηηο αθξαίεο ζέζεηο ησλ 

ξηδνζπαζηξηψλ.
417

 

Σν γεγνλφο πσο ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ απνηέιεζε κέινο δχν 

δηαθνξεηηθψλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ δελ είλαη θάηη πνπ πξνθαιεί εληχπσζε, θαζψο 

ήηαλ ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή. Χζηφζν δελ κπνξεί λα εηπσζεί κε βεβαηφηεηα πσο ππήξμε 

ηαπηφρξνλα κέινο θαη ησλ δχν νξγαλψζεσλ, θαζψο ε ηειεπηαία ηεο δξάζε ζην 

                                                                                                                                                                      
εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε (18νο-20φο αη.), 288; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, 

Γπλαίθεο θαη Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, 103–4. 
411

 Μπφκπνπ-Πξσηνπαπά, Σν Λχθεην ησλ Διιελίδσλ, 70. 
412

 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ λέα αγσγή, η. 2, 137. 
413

 Μπφκπνπ-Πξσηνπαπά, Σν Λχθεην ησλ Διιελίδσλ, 70. 
414

 Αβδειά θαη Φαξξά, Ο θεκηληζκφο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 39; Μηξάληα, «χλδεζκνο 

Διιελίδσλ Τπέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαηθφο», Διιελίο, ηρ. 1 (1921): 17. 
415

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 278. 
416

 Αβδειά θαη Φαξξά, Ο θεκηληζκφο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 40; ακίνπ, Σα πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα ησλ Διιελίδσλ, 106. 
417

 Αβδειά θαη Φαξξά, Ο θεκηληζκφο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 46. 
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πιαίζην ηνπ Λπθείνπ εληνπίδεηαη (κε θάζε επηθχιαμε) ην 1914. Σν 1915-1919 

απνπζηάδεη γηα ζπνπδέο, ελψ φηαλ επηζηξέθεη απνηειεί πιένλ κέινο ηνπ πλδέζκνπ. 

Μέιε ηνπ πλδέζκνπ ππήξμαλ θηιειεχζεξεο γπλαίθεο κε ζεκαληηθή 

θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή δξάζε φπσο ε Μ. Γεζχπξε (κεηέπεηηα βψινπ), ε Ο. 

Βνπγηνχθα, ε Ρφδα Ηκβξηψηε, ε Μ. Δλπάιε, ε Ν. Καλειιίδνπ, ε Κ. Παπαγεσξγίνπ, ε 

Α. Κξνληεξά, ε Ε. Μπφια, ε Δ. Πνιηηάθε θαη ε Κ. Φηιηππίδνπ,
418

 ε Μαξία 

Ακαξηψηνπ, ε Διέλε Κνξχιινπ (Άιθεο Θξχινο), ε Δηξήλε Πατδνχζε, ε Αγλή 

Ρνπζνπνχινπ,
419

 αιιά θαη γλσζηνί άληξεο ηνπ πλεπκαηηθνχ ρψξνπ, νη νπνίνη ζα 

ππνζηεξίμνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πλδέζκνπ, φπσο ν Γ. Γιελφο, ν Αι. βψινο, ν Κ. 

Σξηαληαθπιιφπνπινο, νη νπνίνη απνηέιεζαλ θαη κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ 

πλδέζκνπ.
420

 

Δπίζεο, ν χλδεζκνο ζπλδέζεθε θαη κε ηνλ δεκνηηθηζκφ, ηνλ νπνίν 

ραξαθηήξηδε σο «δήηεκα δσήο ή ζαλάηνπ». Σα κέιε ηνπ πλδέζκνπ ζηφρεπαλ ζηελ 

εζηθή πξφνδν ηνπ Διιεληζκνχ, ε επίηεπμε ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα βαζηζηεί ζηνλ 

δεκνηηθηζκφ θαη ζηνλ «νξηζηηθφ εθκεδεληζκφ φισλ ησλ απαξραησκέλσλ, 

απνθεληξσκέλσλ ζηνηρείσλ […]».
421

 ηφρνο πνπ έβξηζθε ζχκθσλε θαη ηελ 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε νπνία ηελ ίδηα πεξίνδν απνηεινχζε κέινο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ινηπφλ, ζην πιαίζην ηνπ πλδέζκνπ 

ζπκκεηείρε ζηηο ζπδεηήζεηο δηακφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο σο 

κέινο ηεο επηηξνπήο κνξθψζεσο πνπ αθνξνχζε ζηε γπλαηθεία κφξθσζε. Ζ επηηξνπή, 

ε νπνία είρε ζπζηαζεί απφ επηζηήκνλεο, θπξίσο παηδαγσγνχο, ςπρνιφγνπο, γηαηξνχο, 

θνηλσληνιφγνπο, αιιά θαη δαζθάινπο, θαηέιεμε ζε θάπνηεο γεληθέο αξρέο νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ζηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ θαη ζηελ φκνηα πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηε 

δσή, ζηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ηδηαίηεξεο ςπρνζχλζεζεο θαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ πνπ έρεη ε γπλαίθα φπσο θαη ν άληξαο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αγνξηψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ, ε νπνία ζα έπξεπε λα ηνπο πξνεηνηκάδεη γηα ηε δσή σο 

κειινληηθψλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο.
422

 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ γεληθέο αξρέο ζπληάρζεθε ην 1923 ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ πλδέζκνπ, ζην νπνίν κεηαμχ άιισλ πξνηάζεθε ε ίδξπζε 

λεπηαγσγείσλ απφ ην θξάηνο ή ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε γηα παηδηά ειηθίαο 4-6 εηψλ 

θπξίσο ζηηο βηνκεραληθέο πεξηνρέο, πξνβάιινληαο ηελ θνηλσληθή, παηδαγσγηθή θαη 

εζληθή ηνπο ζεκαζία, ε θαζηέξσζε κηθηήο εμαεηνχο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζην 

δεκνηηθφ ζρνιείν, κε πξφγξακκα πνπ λα ζέβεηαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θνξηηζηψλ 

θαη ηέινο, ε  ίδξπζε λπρηεξηλψλ ζρνιψλ ή θπξηαθάηηθσλ σο ζπκπιήξσκα ηεο γεληθήο 

                                                           
418

 ακίνπ, Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ Διιελίδσλ, 106. 
419

 Αβδειά θαη Φαξξά, Ο θεκηληζκφο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 39; χλδεζκνο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο, http://leagueforwomenrights.gr/o-syndesmos/history (ηειεπηαία πξφζβαζε 

10 Μαΐνπ 2017). 
420

 Αβδειά θαη Φαξξά, Ο θεκηληζκφο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 38. 
421

 ην ίδην; Άιθεο Θξχινο, «Ο 'Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο' θη ν Γεκνηηθηζκφο», Ο Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, 

ηρ. 16 (1925): 2. 
422

 Ηκβξηψηε, «Σν Δθπαηδεπηηθφ καο πξφγξακκα», 1923; Μφζρνπ-αθνξξάθνπ, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ 

θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, 161. 
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κφξθσζεο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα θάπνην επάγγεικα. Αηηήκαηα ηα νπνία 

ζεζκνζεηήζεθαλ αξγφηεξα ην 1929 απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ, νπφηε θαη 

ηέζεθαλ ηα ζεκέιηα ηνπ αζηηθνχ ζρνιείνπ.
423

  

 Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ινηπφλ, ζηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο πνπ 

μεθίλεζαλ ζηνλ χλδεζκν ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα πνπ ρξεηάδνληαλ 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ ηα παξαπάλσ ηνπνζεηήζεθε ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ησλ 

λεπηαγσγείσλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε ζηε ζπνπδαηφηεηα ησλ λεπηαγσγείσλ θαη 

ηεο κφξθσζεο ησλ παηδηψλ λεπηαθήο ειηθίαο.
424

 Άπνςε πνπ εμέθξαζε θαη ζηα 

Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα ηνπ 1930.
425

 Δπίζεο, αλαθέξζεθε ζηα παηδαγσγηθά 

ζπζηήκαηα πνπ είραλ εθαξκνζηεί κέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπ 

Fröbel, ζηνπ Pestalozzi θαη ζηεο Montessori.
426

 Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ εθείλε 

ηελ πεξίνδν ήηαλ δηεπζχληξηα ζην Αλψηεξν Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο, 

φπνπ πξνζπαζνχζε λα εθαξκφζεη ηε κέζνδν ηεο Montessori. Αλαθέξζεθε, αθφκε, 

ζην έξγν θαη ζηε ζπκβνιή ηεο Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδνπ ζην Αλψηεξν Γηδαζθαιείν 

Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο θαη γεληθφηεξα ζηελ πξνζρνιηθή αγσγή, επεζήκαλε ηα 

απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ, νη νπνίεο ηνπνζεηνχζαλ ηελ Διιάδα ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν φζνλ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ησλ λεπηαγσγείσλ, θαη έθιεηζε ηελ 

νκηιία ηεο κε ηελ ειπίδα νη γπλαίθεο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ψζηε λα πηέζνπλ ηελ πνιηηεία 

λα επηιεθζεί ηνπ δεηήκαηνο.
427

 Παξαηεξείηαη ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ λα 

εθθξάδεη κηα απφ ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηνπ πλδέζκνπ, ν νπνίνο πίζηεπε πσο νη 

γπλαίθεο έρνπλ ηε δχλακε λα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ησλ πξαγκάησλ.
428

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζην πιαίζην ησλ ζπιιφγσλ ζπκκεηείρε ζηε 

ζχληαμε ππνκλεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ζε εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Έηζη, ην 1923 σο 

κέινο ηνπ Οκίινπ Καζεγεηξηψλ ζπλέβαιε καδί κε ηε Ρφδα Ηκβξηψηε θαη ηελ Άλλα 

ηακαηειάηνπ ζηε ζχληαμε ππνκλήκαηνο ζρεηηθά κε ηε κφξθσζε ηεο γπλαίθαο, ην 

νπνίν ππνβιήζεθε ζην πλέδξην ηεο Οκνζπνλδίαο ησλ Λεηηνπξγψλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 18 Ηνπιίνπ ηνπ 1927 ζηελ Αζήλα.
429

 ην 

ππφκλεκα απηφ ζπκπεξηιήθζεθαλ αηηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θαζηέξσζε ηεο 

6ηάμηαο ππνρξεσηηθήο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, φπνπ ζα εθαξκνδφηαλ ν ζεζκφο ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο, ζηελ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην ζρνιείν, ζηε κέζε 

εθπαίδεπζε, ε νπνία ζα δηαθξηλφηαλ ζε αλψηεξε θαη θαηψηεξε, ζηε ιεηηνπξγία 

Γηδαζθαιείσλ Νεπηαγσγψλ, Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Σερληθήο Δθπαίδεπζεο, ζηα 

ηδησηηθά ζρνιεία, ηα νπνία ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

                                                           
423

 Ρφδα Ηκβξηψηε, «Σν Δθπαηδεπηηθφ καο πξφγξακκα», Ο Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 6 (1923): 9–10; 

Μφζρνπ-αθνξξάθνπ, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, 161–62; Φξαγθνπδάθε, 

Δθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη θηιειεχζεξνη δηαλννχκελνη, 59–67. 
424

 Μηξάληα, «χλδεζκνο Διιελίδσλ», 1921, 17. 
425

 Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο, Σα εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα ηνπ 1930, 405–10; «Δθπαηδεπηηθά 

πλέδξηα», 1930, 50. 
426

 Μηξάληα, «χλδεζκνο Διιελίδσλ», 1921, 17. 
427

 ην ίδην. 
428

 ακίνπ, Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ Διιελίδσλ, 106. 
429

 Γατηάλνπ-Γηαλληνχ, «Γχν πλέδξηα εθπαηδεπηηθά»; Ηκβξηψηε, «Σν Δθπαηδεπηηθφ καο πξφγξακκα», 

1923; «Απφ ην ηειεπηαίν πλέδξην». 



86 

 

ιεηηνπξγίαο ησλ θξαηηθψλ.
430

 Δπίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη αηηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ ιεηηνπξγψλ κέζεο εθπαίδεπζεο. 

πγθεθξηκέλα, κεηαμχ άιισλ δεηνχζαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηε δηνίθεζε 

ηεο Οκνζπνλδίαο, ηνλ δηνξηζκφ σο δηεπζπληξηψλ θαη ππνδηεπζπληξηψλ ζηα αζηηθά 

ζρνιεία θαη ζηα Αλψηεξα Παξζελαγσγεία φζσλ ήηαλ απφθνηηεο παλεπηζηεκίνπ ή 

είραλ επξχηεξεο παηδαγσγηθέο ζπνπδέο, ηνλ δηνξηζκφ θαζεγεηξηψλ κέζεο 

εθπαίδεπζεο ζε ζέζεηο γπκλαζηάξρε θαη δηεπζπληή ζηα πξαθηηθά ιχθεηα θαη ζηηο 

εκπνξηθέο ζρνιέο, ζηελ αλάιεςε ζέζεσλ ζηελ αλψηαηε εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία 

(εθπαηδεπηηθή ζχκβνπινο, αλψηεξε επφπηξηα, γεληθή επηζεσξήηξηα, κέινο επηηξνπήο 

έγθξηζεο δηδαθηηθψλ βηβιίσλ).
431

 Αηηήκαηα ηα νπνία ηθαλνπνηνχληαη ιίγα ρξφληα 

αξγφηεξα, θαζψο ην 1930 ε Μαξία Ακαξηψηνπ γίλεηαη ε πξψηε γπλαίθα πνπ 

αλαιακβάλεη αλψηεξε ζέζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία, απνηειεί κέινο ηνπ 

Αλψηαηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κέινο ηεο επηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ζα αλαιάβνπλ ζέζεηο ππνδηεπζπληξηψλ 

γπκλαζίνπ ε Μαξία Πνιπκελάθνπ ζην Β΄ Γπκλάζην Θειέσλ Αζελψλ, ε Αηθαηεξίλε 

ηακπφγιε ζην Α΄ Γπκλάζην Θειέσλ επίζεο ησλ Αζελψλ θαη ε Αιεμάλδξα 

Γελάξδνπ ζην Γπκλάζην Θειέσλ ηνπ Πεηξαηά, ελψ ην 1934 ε Ρφδα Ηκβξηψηε ζα 

αλαιάβεη ζέζε γπκλαζηάξρε.
432

 

Δπίζεο, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ην 1936 απνηέιεζε κέινο ηεο 

ππνεπηηξνπήο Παηδείαο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο, ε νπνία απνηεινχληαλ απφ 

εθπξνζψπνπο ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ. Ζ Δπηηξνπή 

Δξγαζίαο επεδίσμε ηελ θαηάξγεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ είρε επηβάιεη ε Κπβέξλεζε 

ηνπ Κνλδχιε ζρεηηθά κε ηε γπλαηθεία εξγαζία, ελψ ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, 

πνπ ηέζεθε ην δήηεκα ηεο Αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο, πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε 

ππνκλήκαηνο κε ζθνπφ απηφ λα θαηαηεζεί ζηελ Δπηηξνπή Αλαζεψξεζεο 

πληάγκαηνο. Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ ζπζηάζεθαλ ππνεπηηξνπέο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

ε ππνεπηηξνπή Παηδείαο, φπνπ ζπκκεηείραλ εθηφο απφ ηελ Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ θαη άιιεο γπλαίθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα νη 

Μαξία Ακαξηψηνπ, Αγλή Ρνπζνπνχινπ, Δηξήλε Πατδνχζε, Παπά, νθία Μαπξνεηδή, 

Κξνθνδήινπ θαη Πεηξάθε.
433

 Μάιηζηα, ε Δπηηξνπή Δξγαζίαο νξγάλσζε Παλειιήληα 

πγθέληξσζε ζηηο 24 Μαΐνπ 1936 πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ηα γπλαηθεία 

δεηήκαηα, ε νπνία ζην ζέκα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαηέιεμε ζηελ θαζηέξσζε 

δσξεάλ επηαεηνχο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ θαζηέξσζε ζρνιηθήο 

πξφλνηαο.
434

 Σν ςήθηζκα ηεο ζπγθέληξσζεο θαηαηέζεθε ζηνλ Τθππνπξγφ 

                                                           
430

 Διεπζεξία Παπαζηεθαλάθε, «Ζ Ρφδα Ηκβξηψηε θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο έξγν» (Μεηαπηπρηαθή 

δηπισκαηηθή εξγαζία, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2012). 
431

 «Απφ ην ηειεπηαίν πλέδξην», 14. 
432

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 151, 310; Παπαζηεθαλάθε, «Ζ Ρφδα Ηκβξηψηε θαη ην εθπαηδεπηηθφ ηεο έξγν». 
433

 Γ. θαη Θ., «Δπηηξνπή Γπλαηθείαο Δξγαζίαο». 
434

 «Παλειιήληα πγθέληξσζε Γπλαηθψλ», Ο Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 201–202 (1936); «Ζ 

Παλειιήληα πγθέληξσζε ησλ Γπλαηθψλ», Ο Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 203 (1936); «Σν ςήθηζκα», Ο 

Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 203 (1936). 
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Γεσξγαθφπνπιν θαη ζηνλ πξφεδξν ηεο Βνπιήο νθνχιε.
435

 Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, 

πσο ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο απνηεινχζε επξχηεξν αίηεκα θαη εληαζζφηαλ ζηα 

γεληθφηεξα θεκηληζηηθά αηηήκαηα ηεο πεξηφδνπ, φπσο ηεο ηζνπνιηηείαο θαη ηεο 

εξγαζίαο, θαη πσο ε ελεξγή ζπκκεηνρή γπλαηθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, φπσο θαη 

ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ήηαλ αλακελφκελε.   

Σν ελδηαθέξνλ ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ γηα ηελ παξνρή κηαο αλψηεξεο 

κφξθσζεο ζηηο γπλαίθεο θαλεξψλεηαη πέξα απφ ηελ παξαρψξεζε δηαιέμεσλ, φπσο 

εθείλεο πνπ παξαρψξεζε ζην Λχθεην Διιελίδσλ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαη απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ ίδξπζε ηεο Αλσηέξαο Γπλαηθείαο ρνιήο (1921-1923). Δθηφο 

απφ ηδξπηηθφ κέινο απνηέιεζε θαη θαζεγήηξηα ηεο ρνιήο, θαζψο ην πξψην έηνο 

ιεηηνπξγίαο ηεο παξέδσζε κία ζεηξά καζεκάησλ. Ηδξπηηθά κέιε ππήξμαλ επίζεο ν 

Γεκήηξεο Γιελφο, ν Κψζηαο σηεξίνπ (1889-1966) θαη ν Υαξάιακπνο Θενδσξίδεο 

(1883-1958). Κνηλφ ζεκείν φισλ ήηαλ ε επηδίσμε ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηεο 

νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο.
436

 Ζ ίδξπζή ηεο νθεηιφηαλ ζηελ 

πξσηνβνπιία θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ πλδέζκνπ θαη ηνπ Γεκήηξε Γιελνχ ζην 

πιαίζην ησλ επξχηεξσλ κνξθσηηθψλ δξάζεσλ πνπ επηρεηξήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ 

παξνρή αλψηεξεο κφξθσζεο ζηηο γπλαίθεο,
437

 θαζψο ζεσξνχζαλ πσο «ε αλάπιαζε 

ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο πξνυπέζεηε αλάπιαζε ηεο Διιελίδαο».
438

 

Ζ αξρηθή ηδέα αλήθε ζηνλ Γ. Γιελφ θαη ηνλ 

Αι. Γεικνχδν. Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζηηο 

εθινγέο ηνλ Ννέκβξε ηνπ 1920, ηελ αλαθνπή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ 

1913 θαη ηνπ 1917 θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ 

ηελ θπβέξλεζε, ζπλέηαμαλ ππφκλεκα κε ην νπνίν 

δεηνχζαλ απφ ηνλ Δι. Βεληδέιν ηελ ππνζηήξημε θαη 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπ γηα ηελ άκεζε ίδξπζε 

«Διεχζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ» ζηελ Αζήλα. κσο, ν 

Δι. Βεληδέινο δελ απάληεζε, θαη έηζη ν Γ. Γιελφο 

πξνρψξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ απηνχ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ χλδεζκν θαη ηνλ Δθπαηδεπηηθφ 

κηιν.
439

 

Ζ ρνιή ηδξχζεθε σο ειεχζεξν ιατθφ 

Παλεπηζηήκην γηα ηηο γπλαίθεο κε ζθνπφ λα 

πξνζθέξεη ζε απηέο αλψηεξε κφξθσζε 

θηινζνθηθή, ηζηνξηθή, θαιιηηερληθή 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχγρξνλε πξννδεπηηθή θίλεζε. Να πξνζθέξεη ζηε 

γπλαίθα κφξθσζε, ψζηε λα κάζεη ηα δηθαηψκαηά ηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζηελ 

                                                           
435

 «σκαηεία πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε πγθέληξσζε», Ο Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 203 (1936). 
436

 Μπέιια, «Ζ Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή», 51–54. 
437

 Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ: Οη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε 

(18νο-20φο αη.), 287. 
438

 Ηκβξηψηε, «Σν Δθπαηδεπηηθφ καο πξφγξακκα», 1923, 6. 
439

 Μπνπδάθεο, Νενειιεληθή εθπαίδεπζε (1821-1998), 85; Φίιηππνο Ζιηνχ, Γεκήηξεο Γιελφο: Άπαληα 

1898-1910, η. 1 (Αζήλα: Θεκέιην, 1983), ηζ. 

Εικόνα 6. Πξφγξακκα καζεκάησλ Αλσηέξαο 

Γπλαηθείαο ρνιήο (Πεγή: Πχιε Ηδξχκαηνο 

Γιελνχ). 
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θνηλσλία θαη λα ιάβεη ηε ζέζε πνπ ηεο αμίδεη ζηηο αλψηεξεο εθδειψζεηο ηεο 

θνηλσληθήο δσήο.
440

 Οη γπλαίθεο απηέο ζα απνηεινχζαλ ηνλ ππξήλα πνπ ζα νδεγνχζε 

ζηελ αλακφξθσζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ζα θαζνδεγνχζαλ θαη ηηο άιιεο 

γπλαίθεο.
441

 Θα πινπνηνχηαλ έηζη ην ηδαληθφ ηνπ «Γπλαηθείνπ Αλζξσπηζκνχ», φπσο 

αλέθεξε ν Γ. Γιελφο ζηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ.
442

  

  Ο ζθνπφο ηεο ρνιήο έβξηζθε ζχκθσλε ηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, 

θαζψο ζεσξνχζε πσο ν πνιηηηθφο θεκηληζκφο ζπλδεφηαλ άκεζα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ, 

γηα απηφ θαη ππνζηήξηδε πσο ε γπλαίθα ζα έπξεπε λα κνξθσζεί, λα κάζεη ηνλ 

πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ηεο ξφιν. Έηζη, ζα νδεγνχληαλ ζηε ιατθή ζπλείδεζε, δειαδή 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε ίδηα θαη νη νκφθπιέο ηεο σο ζχλνιν ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξφνδν ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζηε δηεθδίθεζε 

θαιχηεξεο κφξθσζεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφλ ηνπο ηνλ ξφιν.
443

  

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ δίδαμε κφλνλ θαηά ην πξψην έηνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιήο ην κάζεκα ηεο Αξραίαο Διιεληθήο Λνγνηερλίαο δχν ψξεο ηελ 

εβδνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα θάζε Γεπηέξα 6:30-8 κ.κ. γηα ην βξαδηλφ ηκήκα θαη θάζε 

Σεηάξηε 3-5 γηα ην εκεξήζην ηκήκα. πλνιηθά δίδαμε 30 δίσξα.
444

 

Σν πξφγξακκα ηνπ καζήκαηφο ηεο, ην νπνίν παξαηίζεηαη παξαθάησ, είρε 

δεκνζηεπηεί απφ ηνλ χλδεζκν Διιελίδσλ ππέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαίθαο ζην 

πεξηνδηθφ Διιελίο θαη αθνξνχζε ζηα εμήο: 

«Έλλνηα ηεο ινγνηερλίαο. – Αμία απηήο δηα ηελ θαηαλφεζηλ ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο έζλνπο. 

– Ζ Διιεληθή θπιή θαη ν πνιηηηζκφο ηεο. – Γεληθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο ινγνηερλίαο θαη είδε απηήο. – Πεξίνδνη απηήο. 

Πξνειιεληθή πεξίνδνο. Πξννκεξηθφο θαη νκεξηθφο πνιηηηζκφο. – Κνηλσλία, ζξεζθεία, 

πλεπκαηηθή παξαγσγή. – Γεληθά πεξί πνηήζεσο. Οπζία, ζηνηρεία, είδε απηήο. –

Αξραηνηάηε ζξεζθεπηηθή πνίεζηο. – Πεξί έπνπο γεληθά - Οπζία, ζηνηρεία θαη είδε 

απηνχ. Ησληθφλ έπνο. – Όκεξνο - Αλάιπζηο θαη ραξαθηεξηζκφο Ηιηάδνο, Οδπζζείαο, 

Ύκλσλ. – Κπθιηθνί πνηεηαί –Γηδαθηηθφλ έπνο. – Ζζίνδνο, αλάιπζηο θαη ραξαθηεξηζκφο 

Θενγνλίαο, Έξγσλ θαη Ζκεξψλ. 

Διιεληθή πεξίνδνο. Γεκηνπξγία ηζηνξηθψλ θξαηψλ θαη πνιηηηζκφο απηψλ. – 

Πεξί  ιπξηθήο πνηήζεσο. – Οπζία, ζηνηρεία θαη είδε απηήο. – Αξραηνηάηε ιπξηθή 

πνίεζηο θαη εμέιημηο απηήο. – Διεγεηαθή θαη επηγξακκαηηθή πνίεζηο θαη πνηεηαί. – 

Μειηθή πνίεζηο. – Αηνιηθή κειηθή πνίεζηο, ρνξηθή κειηθή πνίεζηο θαη νη αληηπξφζσπνη 

απηψλ. – Πεξί πεδνχ ιφγνπ. – Οπζία, ζηνηρεία θαη είδε απηνχ. – Φηινζνθία. – 

Ρεηνξεία. – Ηζηνξία. -  Ζ πξψηε αλάπηπμηο απηήο ελ Ησλία. – Ηζηνξηθνί θαη θηιφζνθνη 

ειιεληθήο επνρήο. Αηηηθή ή θιαζηθή πεξίνδνο. Πνιηηηζκφο επνρήο θαη αη κνξθαί απηνχ. 

– Πεξί ιπξηθήο πνηήζεσο εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Αηηηθήο. – Πίλδαξνο. – Πεξί αηηηθνχ 

δξάκαηνο. – Οπζία, ζηνηρεία θαη είδε απηνχ. – Πεξί ηξαγσδίαο. – Αηζρχινο, νθνθιήο 

                                                           
440

 Γεκήηξεο Γιελφο, Δθιεθηέο ζειίδεο, η. 1 (Αζήλα: ηνραζηήο, 1971), 36. 
441

 Μπέιια, «Ζ Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή», 65, 200. 
442

 Γιελφο, Δθιεθηέο ζειίδεο. 
443

 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, «Ζ γπλαηθεία εθπαίδεπζε», Δξγαζία, ηρ. 10 (30 Ηαλνπαξίνπ 

1924): 221–22. 
444

 Γεψξγηνο Γάηνο, Σν κέγα πάζνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ: 41 γξάκκαηα ηνπ Γιελνχ ζην 

Γεικνχδν (Αζήλα: Γξάκκαηα, 2003), 141; Μπέιια, «Ζ Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή», 120. 
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θαη Δπξηπίδεο. – Αλαιχζεηο έξγσλ ησλ θαη ραξαθηεξηζκφο. – Πεξί αξραίαο θσκσδίαο. 

– Αξηζηνθάλεο. – Πεξί ηζηνξηνγξαθίαο επνρήο ηαχηε. – Θνπθπδίδεο. – Πεξί 

θηινζνθίαο. – Πιάησλ. – Αξηζηνηέιεο. – Πεξί ξεηνξείαο. – Γεκνζζέλεο. – Γεληθφο 

ραξαθηεξηζκφο θιαζηθήο επνρήο».
445

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ήηαλ ε κφλε γπλαίθα πνπ δίδαμε ζηε ζρνιή, 

θάηη πνπ είρε ζρνιηάζεη ν Γ. Γιελφο ζηνλ ελαξθηήξην ιφγν ηνπ αλαθέξνληαο φηη απφ 

ηνπο ζπλνιηθά δψδεθα θαζεγεηέο πνπ ζα δίδαζθαλ ζηε ζρνιή νη έληεθα ήηαλ άληξεο, 

ζέινληαο έηζη λα δείμεη ηελ αληηλνκία πνπ ππήξρε, θαζψο επξφθεηην γηα κηα γπλαηθεία 

ζρνιή.
446

 

Σν δεχηεξν έηνο ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ δελ δίδαμε θαλέλα κάζεκα θαη, 

φπσο πξνβιεπφηαλ απφ ηνλ θαλνληζκφ ηεο ρνιήο, έπαςε λα απνηειεί πιένλ κέινο 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθνξεπηηθήο Δπηηξνπήο. Ζ δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο, 

ζχκθσλα κε ηελ Μ. Μπέιια, ίζσο λα νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ζην κάζεκα πνπ 

δίδαμε ε πξνζέιεπζε ησλ θνηηεηξηψλ ήηαλ κηθξή, αιιά θαη ζηε ζπλεξγαζία ηεο κε 

ηνλ Γιελφ, ν νπνίνο ζπρλά έγξαθε ζηνλ Γεικνχδν εθθξάδνληαο ηελ δπζαξέζθεηά ηνπ 

γηα ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο θαη ηηο δηελέμεηο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπδεηήζεσλ γηα ζέκαηα ηεο ρνιήο.
447

 Σνπ αλαθέξεη ελδεηθηηθά,  

«Ζ Κιεάλζνπο δελ πέηπρε ζηα καζήκαηά ηεο. Έραζε φιν ζρεδφλ ην αθξναηήξηφ ηεο. Σν 

κπαιφ ηεο είλαη άηαθην. Έρεη βάζνο θαη ζπλαίζζεκα, κα ηεο ιείπεη ην ραιηλάξη. Σεο 

ιείπεη ε αλψηεξε ζπλζεηηθή δχλακε. Γελ μέξσ αλ ζα καο ρξεζηκέςε πνιχ».
448

  

«…δνχιεςε πνιχ. Μα ε πξνζθνξά ηεο άηαρηε, θάπσο λεπξηθή, αληηπαζεηηθή. Έδησμε 

απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ φιν ζρεδφλ ην αθξναηήξην, δελ ηελ άθνπαλ νχηε νη καζήηξηεο. 

ην ηέινο, είρε 20-25 αθξνάηξηεο».
449

 

 «…είλαη ηξνκεξά ςσξνπεξήθαλε. Αλ θαη ην κάζεκά ηεο δελ πέηπρε, δε δέρεηαη ηελ 

ειάρηζηε ππφδεημε. Ρίρλεη φια ηα ιάζε ζηηο καζήηξηεο. Κνληέςακε λα ηα 

ραιάζνπκε».
450

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ινηπφλ, ζπκκεηείρε ζε κηα πξνζπάζεηα κε 

θαηλνηφκν ραξαθηήξα ζηνλ ρψξν ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο. Ζ ρνιή  έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο γπλαίθεο λα δηδαρζνχλ απφ θνξπθαίνπο Έιιελεο θαζεγεηέο-

επηζηήκνλεο καζήκαηα πνηθίινπ ελδηαθέξνληνο, κε ζηφρν ηε κφξθσζή ηνπο, ψζηε λα 

πξνεηνηκαζηνχλ επηζηεκνληθά γηα κηα αλψηεξε δσή θαη λα απνθηήζνπλ ζπλεηδεηή 

δξάζε.
451

 Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δεκνηηθή γιψζζα 

θαη γεληθφηεξα έγηλε πξνζπάζεηα νη γλψζεηο πνπ πξνζθέξζεθαλ λα είλαη 

εθιατθεπκέλεο ρσξίο φκσο λα ζηεξνχληαη επηζηεκνληθφηεηαο.
452

 

                                                           
445

 Μηξάληα, «χλδεζκνο Διιελίδσλ Τπέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαηθφο», Διιελίο, ηρ. 8 (1921): 

228. 
446

 Γιελφο, Δθιεθηέο ζειίδεο, η. 1, 36. 
447

 Μπέιια, «Ζ Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή», 122–23, 167–68. 
448

 Γάηνο, Σν κέγα πάζνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ, 132. 
449

 ην ίδην, 141. 
450

 ην ίδην, 143. 
451

 «Γπλαηθεία θίλεζηο», Διιελίο, ηρ. 4–5 (1921): 133; Μπέιια, «Ζ Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή», 82. 
452

 Μπέιια, «Ζ Αλσηέξα Γπλαηθεία ρνιή», 108–9. 
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Παξά ην γεγνλφο πσο απνηέιεζε έλα ζεκαληηθφ εγρείξεκα ζην δήηεκα ηεο 

γπλαηθείαο κφξθσζεο, αίηεκα ησλ πεξηζζφηεξσλ γπλαηθείσλ ζπιιφγσλ εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ, σζηφζν ππήξμαλ αληηδξάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο απφ ην «Λχθεην 

ησλ Διιελίδσλ», ηελ Καιιηξξφε Παξξέλ θαη ηνπο ζρεηηθνχο θχθινπο, φπσο αλαθέξεη 

ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Γεικνχδν ν Γιελφο, ρσξίο λα πξνρσξά ζε ιεπηνκέξεηεο θαη 

ρσξίο λα έρεη εληνπηζηεί θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ παξνχζα έξεπλα. ηάζε πνπ 

αξρηθά πξνθαιεί εληχπσζε, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα γπλαηθεία νξγάλσζε πνπ 

αγσληδφηαλ γηα ην δηθαίσκα ηεο γπλαίθαο ζηε κφξθσζε θαη κάιηζηα 

πξαγκαηνπνηνχζε νκηιίεο, δηαιέμεηο θαη ιατθά καζήκαηα γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ, 

σζηφζν εξκελεχεηαη αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ ηε δηαθνξεηηθή ηδενινγία πνπ είρε 

ην Λχθεην ζε ζρέζε κε ηνλ χλδεζκν.
453

 

4.1.1 Σο ελδηαθέρολ γηα ηελ παηδηθή ειηθία 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ φπσο θάλεθε ήδε ζην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξνζρνιηθή θαη ζρνιηθή ειηθία απφ 

ςπρνινγηθή θαη παηδαγσγηθή άπνςε εζηηάδνληαο ζην ίδην ην παηδί θαη ζηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ. Μέζα απφ άξζξα ηεο ζην Σχπν, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

πλέδξηα γηα ηελ παηδηθή ειηθία αιιά θαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε επηηξνπέο 

παηδείαο ζην πιαίζην ησλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ, φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ, 

ζπκκεηείρε ζηνλ δεκφζην δηάινγν ζρεηηθά κε ηε κέξηκλα ηνπ παηδηνχ. 

Σν δήηεκα ηεο βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο αιιά θαη ε κέξηκλα γηα ην 

παηδί απνηέιεζαλ δεηήκαηα θαίξηαο ζεκαζίαο ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη δελ 

απαζρφιεζαλ απνθιεηζηηθά ηνπο παηδαγσγνχο θαη φζνπο ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν αιιά θαη ηηο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο νη νπνίεο κέζα απφ ηε δξάζε 

ηνπο πξνζαλαηνιίδνληαλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Δλδεηθηηθά, ν χλδεζκνο γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο, έρνληαο ζπζηήζεη επηηξνπή γηα ηελ αζηηθή λνκνζεζία 

θαη ζπλεξγαδφκελνο κε ηελ επηηξνπή λνκνζεζίαο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ 

Διιελίδσλ, επηθεληξψζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλχπαληξε κεηέξα θαη ζην παηδί 

εθηφο γάκνπ.
454

 Αθφκε, ν χλδεζκνο πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ηνπ νξθαλνηξνθείνπ 

«Δζληθή ηέγε» θαη γεληθφηεξα ζπκκεηείρε ζε θάζε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ζέζεο 

ηνπ παηδηνχ.
455

  

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ην 1937 κε αθνξκή ηνλ έξαλν πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ην ζσκαηείν ε «Γσληά ηνπ παηδηνχ» γηα ηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ, 

θιήζεθε κέζα απφ κηα ζεηξά άξζξσλ, λα δηαθσηίζεη ηνπο γνλείο αιιά θαη ηνπο 

ηζχλνληεο γεληθφηεξα, ζρεηηθά κε ην παηδί θαη ηε θξνληίδα πνπ έρεη αλάγθε, ψζηε λα 

βειηησζεί ε νξγάλσζε ηεο πξφλνηαο.
456

 Σν ζσκαηείν απηφ ηδξχζεθε κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ θαη θπξίσο ησλ παηδηψλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Μεηαμχ ησλ 

                                                           
453

 Γάηνο, Σν κέγα πάζνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ, 132; Μπέιια, «Ζ Αλσηέξα Γπλαηθεία 

ρνιή», 153. 
454

 Μφζρνπ-αθνξξάθνπ, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, 157–58. 
455

 «Σν Βαιθαληθφ πλέδξην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ», Ο Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο 11, ηρ. 201–202 

(1936). 
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 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, «Αη ηξεηο θνηλσληθαί ηάμεηο», Διεχζεξνλ Βήκα, 18 Μαΐνπ  

1937. 
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δξάζεψλ ηνπ ήηαλ ε ίδξπζε παηδηθψλ θαη βξεθηθψλ ζηαζκψλ, ελψ ζε ζπλεξγαζία κε 

άιιεο νξγαλψζεηο επεδίσθε λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε φ,ηη αθνξνχζε ζην παηδί. 

Μφληκα κέιε ηνπ ήηαλ ε Γεληθή Δηαηξία πξνζηαζίαο παηδηθήο θαη εθεβηθήο ειηθίαο, 

ν χλδεζκνο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο, ν χλδεζκνο Διιελίδσλ 

Δπηζηεκφλσλ, ν Γπλαηθείνο χιινγνο γξακκάησλ θαη Σερλψλ, ν χλδεζκνο 

εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ, ν χιινγνο Απνθνίησλ Ακεξηθαληθνχ Κνιιεγίνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, ν Γπλαηθείνο χιινγνο Νέαο Ησλίαο, ν χιινγνο Γπλαηθψλ 

Βχξσλνο θαη ν χιινγνο γπλαηθψλ ππαιιήισλ Δζληθήο Σξαπέδεο.
457

 Μέζα, ινηπφλ, 

απφ ηα άξζξα ηεο ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζίγεη ην δήηεκα ησλ παηδηψλ ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο 2 έσο 6 εηψλ, ην νπνίν ζεσξεί φρη κφλνλ δήηεκα θνηλσληθήο 

πξφλνηαο, αιιά επξχηεξν ςπρνινγηθφ, παηδαγσγηθφ θαη θνηλσληθφ. Σν ζεσξεί δήηεκα 

πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιεί φιεο ηηο θνηλσληθέο ηάμεηο θαη φρη κφλνλ ηελ εξγαηηθή. 

Θεσξεί ηελ ειηθία 2-6 εηψλ σο ηελ πην παξακειεκέλε ειηθία, αλεμαξηήησο 

θνηλσληθήο ηάμεσο,
458

 θαζψο πνιινί ηελ ζεσξνχλ σο κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα ηηο 

επφκελεο ειηθίεο, γηα απηφ θαη δελ δίλνπλ ζε απηήλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. Χο 

επηβεβαίσζε απηήο ηεο αληίιεςεο, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ αλαθέξεη ηνλ 

ρακειφ κηζζφ ηεο λεπηαγσγνχ, αιιά θαη ην φηη ην επάγγεικα απηφ βξίζθεηαη ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο.
459

 

Μάιηζηα, επηθαινχκελε ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη ηεο ςπρνινγίαο, νη νπνίεο αλέδεημαλ ηε ζπνπδαηφηεηα 

απηήο ηεο ειηθίαο, θαηά ηελ νπνία ην παηδί ππνθηλείηαη απφ κηα θπζηθή νξκή λα 

γλσξίζεη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ, λα απνθηήζεη βηψκαηα θαη λα δηακνξθψζεη ην 

ραξαθηήξα θαη ηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ,
460

 θαηαιήγεη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο χπαξμεο 

ελφο πεξηβάιινληνο πινχζηνπ ζε εξεζίζκαηα, φπνπ ζα θπξηαξρεί ε ραξά, ε θίλεζε, ε 

δξάζε, ην παηρλίδη.
461

 ια απηά ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθή ηεο παηδαγσγηθή 

ζεσξία, φπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, φπνπ παξαηεξήζεθε ε έκθαζή 

ηεο ζηε βησκαηηθή κάζεζε, ζηελ αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο ησλ παηδηψλ, ζηε 

κάζεζε πνπ μεθηλά απφ ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ θαη ζηελ αμηνπνίεζε 

ηεο έκθπηεο ηάζεο ηνπ γηα παηρλίδη, αλαδεηθλχνληαο ην παηρλίδη ζε κνξθσηηθφ κέζν. 

Έλα, ινηπφλ, ηέηνηνπ είδνπο πεξηβάιινλ, πνπ ζα παξέρεη ηα παξαπάλσ ζεσξεί ηηο 

«Γσληέο ηνπ παηδηνχ», ρψξνη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην νκψλπκν ζσκαηείν, θαη 

ππνζηεξίδεη κηα ζπζηεκαηηθφηεξε νξγάλσζή ηνπο πάλσ ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο θαη 

πξνζβάζηκεο απφ φια ηα παηδηά.
462

 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο παηδαγσγνχ γηα ηελ παηδηθή ειηθία θαλεξψλεηαη θαη απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Α΄ Παλειιήλην πλέδξην Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξφηεηαο θαη ηνπ 

Παηδηνχ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1930 ζηελ Αζήλα απφ ην 
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 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, «Οη γσληέο γηα ηα παηδηά», Διεχζεξνλ Βήκα, 20 Μαΐνπ  
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460

 Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, «Σα παηδηά κεηαμχ 2-6 ρξνλψλ», Διεχζεξνλ Βήκα, 19 Μαΐνπ  

1937. 
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 Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, «Οη γσληέο γηα ηα παηδηά». 
462

 ην ίδην. 
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Παηξησηηθφ Ίδξπκα Πξνζηαζίαο Παηδηνχ
463

 θαη αθνξνχζε ζηελ πγηεηλή θαη ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζηαζία ηφζν ηεο κεηέξαο φζν θαη ηνπ παηδηνχ, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ζηελ Διιάδα.
464

 

Σελ ίδηα πεξίνδν αξθεηά ζπλέδξηα κε αλάινγν ζθνπφ είραλ νξγαλσζεί 

θάλνληαο εκθαλή ηνλ γεληθφηεξν πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ην ίδην ην παηδί. Σν 1926 ε 

«Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Γπλαηθεία Φήθν» νξγάλσζε ζπλέδξην ζην Παξίζη, φπνπ 

κεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ήηαλ ε ζέζε ηεο αλχπαληξεο κεηέξαο θαη ηνπ 

παηδηνχ ηεο, ε θαηαπνιέκεζε ηεο ζσκαηεκπνξίαο γπλαηθψλ θαη παηδηψλ θαη ε 

εμίζσζε ησλ λφκηκσλ παηδηψλ κε εθείλα πνπ ήηαλ εθηφο γάκνπ.
465

 Σν 1925 ην 

Παηξησηηθφ Ίδξπκα καδί κε ην Δζληθφ πκβνχιην Διιελίδσλ νξγάλσζαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε ην Παλειιαδηθφ Γπλαηθείν πλέδξην γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Παηδηνχ, 

φπνπ ηέζεθαλ δεηήκαηα δηαπαηδαγψγεζεο, βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ δσήο ηνπ 

παηδηνχ, κε ηελ ειπίδα ην Κξάηνο θαη γεληθφηεξα ε θνηλσλία λα επαηζζεηνπνηεζεί θαη 

λα ιάβεη κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο.
466

 Σν 1936 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα 

ην Πξψην Βαιθαληθφ πλέδξην γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Παηδηνχ, κε ραξαθηήξα 

θπξίσο ελεκεξσηηθφ, θαζψο ζθνπφο ήηαλ ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ απφ γεηηνληθέο 

ρψξεο κε αλάινγεο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κε απηέο ηεο Διιάδαο εθείλεο 

ηεο πεξηφδνπ.
467

 

Σα ζέκαηα, ινηπφλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Α΄ Παλειιήλην πλέδξην 

αθνξνχζαλ ζηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο, ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ 

καζεηψλ, ησλ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα θαη ησλ εθήβσλ,
468

 ζηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εθήβσλ, ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ θνηλσληθή άπνςε, 

ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδφκελσλ παηδηψλ, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηα παηδηθά 

δηθαζηήξηα, ζηα παηδηά εθηφο γάκνπ θαη ζηε ζσκαηηθή αγσγή.
469

 

Ζ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ειηθίαο 6 έσο 12 εηψλ απφ θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

πιεπξάο. πγθεθξηκέλα, ππνζηήξημε πσο ε θνηλσληθή πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ απηήο 

ηεο ειηθίαο δε ζα έπξεπε λα αθνξά κφλνλ ζηελ απηνζπληήξεζή ηνπ, αιιά θαη ζηελ 

πξφνδν, ηελ αλχςσζε θαη ηελ επηινγή. Ζ θνηλσλία δελ έρεη αλάγθε κφλνλ απφ θαιά 

εξγαηηθά ρέξηα, αιιά θαη απφ δεκηνπξγηθά άηνκα. Γηα απηφ θαη ζα πξέπεη λα 
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 Μφζρνπ-αθνξξάθνπ, Ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο, 174–75. 
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 «Παλειιαδηθφλ Γπλαηθείνλ πλέδξηνλ Γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Παηδηνχ», Διιελίο, ηρ. 6–7 (1925): 

121. 
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πξνζηαηεχεη φια ηα παηδηά, θαη ηα θησρά θαη αδχλακα, αιιά θαη ηα γεξά θαη έμππλα. 

ηε ζπλέρεηα, αλαθεξφκελε ζε ζηαηηζηηθή έξεπλα ηεο πεξηφδνπ, κηιάεη γηα ηα κεγάια 

πνζνζηά αλαιθάβεησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ζην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ 

εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν πνιχ λσξίο, ήδε απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Χο 

ππεχζπλνπο ππνδεηθλχεη ηνπο γνλείο θαη ηνπο θεδεκφλεο, νη νπνίνη είλαη είηε 

αδηάθνξνη είηε δελ ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν, θαη θπξίσο ηα θνξίηζηα, 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζνχλ ζην ζπίηη ή ζηηο αγξνηηθέο αζρνιίεο.
470

 Πξάγκαηη, ζχκθσλα 

κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηψλ 1927-1930 παξαηεξνχληαλ απμνκεηψζεηο ζηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχζαλ ζην δεκνηηθφ, κε ην πνζνζηφ φκσο ησλ καζεηψλ 

θαη θπξίσο ησλ καζεηξηψλ πνπ δελ εγγξάθνληαλ λα εμαθνινπζεί λα είλαη κεγάιν, 

φπσο θαη ην πνζνζηφ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο.
471

 Θίγεη, επίζεο, ην δήηεκα ηεο 

ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο πνπ είρε ςεθηζηεί κε λφκν θαη πνπ επηβαιιφηαλ πξφζηηκν 

ζηνπο γνλείο πνπ δελ έζηειλαλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν. Έλαο λφκνο πνπ δελ 

εθαξκφζηεθε, θαζψο, φπσο παξαηεξεί, ε δηαδηθαζία ηεο θαηαγγειίαο δεκηνπξγνχζε 

πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο. Έηζη, ζέηεη ην εξψηεκα ηνπ πψο 

ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί απηφο ν λφκνο θαη πξνηείλεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ζηηο επνρηαθέο αζρνιίεο, ηελ ελεκέξσζε ησλ γνληψλ γηα 

ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ νξγάλσζή ηνπ έηζη, ψζηε λα έρεη πην 

πξαθηηθφ ραξαθηήξα θαη λα ζπλδέεηαη κε ηε δσή.
472

 Απηφ απνηέιεζε κάιηζηα θχξην 

αίηεκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1929, ε νπνία επεδίσμε έλαλ πην πξαθηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο 

ηεο ρψξαο.
473

 

ηε ζπλέρεηα πξνβάιιεη ηελ αλάγθε χπαξμεο ζρνιηθνχ γηαηξνχ θαη 

λνζνθφκαο, νη νπνίνη ζα βνεζνχλ ην δάζθαιν ψζηε λα γλσξίδεη αλ ε αλάπηπμε ηνπ 

θάζε παηδηνχ εμειίζζεηαη κε θπζηνινγηθφ ηξφπν.
474

 Ζ παξνπζία γηαηξψλ ζηα ζρνιεία 

εληνπίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα, φηαλ ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή 

ησλ καζεηψλ έθαλε αλαγθαία ηελ παξνπζία ηνπο. Ζ ζηάζε ησλ δαζθάισλ απέλαληί 

ηνπο αξρηθά ήηαλ επηθπιαθηηθή έσο ερζξηθή, σζηφζν ζηαδηαθά ε ζπκβνιή ηνπο 

απνδείρζεθε ζεκαληηθή.
475

  

Έπεηηα, αλαθέξεηαη ζην πψο ζα πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλα ηα ζρνιηθά 

ηδξχκαηα. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αίζνπζεο επξχρσξεο, θαζαξέο, κε 

εξγαζηήξηα ψζηε λα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ κε άλεζε νη καζεηέο.
476

 Σν δήηεκα ησλ 

ζρνιηθψλ θηεξίσλ απνηέιεζε κέξηκλα ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ ην 1928-1932, κε 

ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γεψξγην Παπαλδξένπ λα ζπλάπηεη δάλεην ην 1930 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ αλέγεξζε ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ.
477
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ηε ζπλέρεηα ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ αλαθέξεηαη ζην πξφγξακκα ηνπ 

ζρνιείνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθην, θαζψο θαη ζηελ πινχζηα θαη 

νξγαλσκέλε ζρνιηθή δσή πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεη, ε νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλεη 

ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν, βηβιηνζήθε, παηρλίδηα, ινπηξά, εθδξνκέο. Αλαγλσξίδνληαο 

ηε δπζθνιία δεκηνπξγίαο «λέσλ ζρνιείσλ» κε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε 

κέξνο, πξνηείλεη ηελ νξγάλσζε δεκφζησλ ρψξσλ παηρληδηνχ, παηδηθψλ ινπηξψλ, 

ζπζζηηίσλ, βηβιηνζεθψλ εθηφο ζρνιηθνχ ρψξνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε 

απφ φια ηα παηδηά.
478

 Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο ζέηεη αηηήκαηα πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο 

παηδαγσγηθέο ηεο ηδέεο βαζηζκέλεο ζηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο, φπσο αλαιχζεθαλ 

ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Αλαθέξεηαη επίζεο ζηε δεκηνπξγία Παηδηθψλ Κέληξσλ, φπνπ ζα κπνξνχλ λα 

πεγαίλνπλ ηα παηδηά εξγαδφκελσλ γνλέσλ κεηά ην ζρνιείν θαη λα απαζρνινχληαη 

δεκηνπξγηθά, θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε ζεξηλψλ εμνρψλ. Ζ Κιεάλζνπο-

Παπαδεκεηξίνπ αλαθέξζεθε θαη ζηα αζζεληθά παηδηά, πξνηείλνληαο ηελ ίδξπζε 

εηδηθψλ ππαίζξησλ ζρνιείσλ θαη εηδηθψλ αλαπαπηεξίσλ ή αλαξξσηεξίσλ γηα πην 

ζνβαξέο θαηαζηάζεηο παηδηψλ.
479

 Σα ππαίζξηα ζρνιεία θαη νη παηδηθέο εμνρέο 

ζπλδένληαλ κε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη πξνζέθεξαλ έλα πγηεηλφ πεξηβάιινλ 

φπνπ εμαιεηθφηαλ ε ππεξθφπσζε ησλ παηδηψλ, πξαγκαηνπνηνχληαλ γπκλαζηηθή, 

πεξίπαηνη, εθδξνκέο, παξερφηαλ ζσζηή δηαηξνθή, κεζεκεξηαλφο χπλνο θαη ηα παηδηά 

εθηφο ησλ άιισλ επσθεινχληαλ απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηε θχζε.
480

 Σέινο, φζνλ 

αθνξά ζηα παηδηά πνπ κεηά ηελ αλάξξσζή ηνπο ρξεηάδεηαη λα αλαπιεξψζνπλ ηα 

καζήκαηα πνπ έραζαλ ζην ζρνιείν ή ζε πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε πξνβιήκαηα ιφγνπ, 

αθνήο ή φξαζεο, πξνηείλεη ηελ χπαξμε ηάμεσλ κε εηδηθφ δάζθαιν. Κιείλεη ηελ νκηιία 

ηεο κε ηελ επρή λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα κέηξα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο.
481

 

Απφ ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη ησλ ππνινίπσλ εηζεγεηψλ ην πλέδξην θαηέιεμε 

κεηαμχ άιισλ ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ εθηφο γάκνπ θαη ησλ νξθαλψλ 

παηδηψλ, φπσο θαη ζηελ ίδξπζε αζχισλ γηα ηηο εγθχνπο, βξεθνθνκίσλ θαη 

λεπηαγσγείσλ. ζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ καζεηηθήο θαη εθεβηθήο 

ειηθίαο, πξνηάζεθε ε αλαδηνξγάλσζε ηεο ζρνιηαηξηθήο ππεξεζίαο, ε αλέγεξζε 

θαηάιιεισλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ε θαηάξηηζε σξνιφγησλ πξνγξακκάησλ, έηζη ψζηε 

ηα απνγεχκαηα λα κέλνπλ ειεχζεξα, ε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

πγηεηλήο ζηα ζρνιεία θαη ηεο βηνινγίαο ηνπ παηδηνχ ζην Παλεπηζηήκην. Δπίζεο, 

επηζεκάλζεθε πσο ζα έπξεπε λα δνζεί έκθαζε ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα κε ηελ 

νξγάλσζε ζπζζηηίσλ, εμνρψλ, ππαίζξησλ ζρνιείσλ θαη εηδηθψλ θέληξσλ, ίδξπζε 

εηδηθψλ ζρνιείσλ γηα παηδηά κε θάπνηα αλαπεξία θαη ππνζηήξημε ησλ θαιψλ 

καζεηψλ κε ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ. Αθφκε, πξνηάζεθε ε ιήςε κέηξσλ θαηά ηεο 
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ζσκαηεκπνξίαο, φπσο θαη ε απαγφξεπζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο κέρξη ην 14
ν
 έηνο κε 

εηδηθή λνκνζεζία.
482

  

Σν πλέδξην ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ εθπξφζσπνη απφ πελήληα πεξίπνπ 

δήκνπο θαη θνηλφηεηεο θαη εθπξφζσπνη απφ νξγαλψζεηο, ζσκαηεία θαη απφ ηνλ 

επηζηεκνληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ρψξν, αιιά θαη απιφο θφζκνο, κεηέξεο, θνηηήηξηεο, 

θνηηεηέο, ζπλέβαιε ζηελ πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ κεηαμχ άιισλ θαη ζην παηδί.
483

 Πξνζπάζεζε λα νδεγήζεη ζε κηα λέα 

αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, επεδίσμε ηε ζπλεξγαζία επηζηήκεο θαη 

πξάμεο,
484

 θαζψο ζπκκεηείραλ ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ, 

πλεπκαηηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, νη νπνίεο ηνπνζεηήζεθαλ ζηα δεηήκαηα κε 

«επηζηεκνληθήλ θαη θνηλσληνινγηθήλ αξηηφηεηα»,
485

 ζηφρεπζε ζηελ κεηαβνιή ησλ 

θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ ηεο επαξρίαο, ψζηε λα ππάξμεη ζχκπλνηα κε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, θαη επεδίσμε ηε βειηίσζε θαη δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο.
486
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σκπεράζκαηα 

ηελ παξνχζα κειέηε επηδηψρζεθε λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηχπνπ ηεο 

γπλαίθαο επηζηεκφληζζαο, ηνπ λένπ απηνχ πξνηχπνπ πνπ εκθαλίδεηαη ζχκθσλα κε ηε 

Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νχ

 αηψλα θαη αθνξά ζηηο γπλαίθεο απφθνηηεο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, δειαδή ζε φζεο δηέζεηαλ πιένλ αθαδεκατθέο γλψζεηο, νη νπνίεο 

κάιηζηα πξσηαγσληζηνχλ θαζ‘ φιε ηελ πεξίνδν ηνπ 20
νχ 

αηψλα θαη θπξίσο ηελ 

πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Μηα πεξίνδν ζπλερψλ θαη έληνλσλ πνιηηηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηδενινγηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηνλ 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ησλ γπλαηθψλ, ζε λέεο δηεθδηθήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα εξγαζηαθά, αζηηθά θαη πνιηηηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ζηε ζπγθξφηεζε 

λέσλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ. Παξάιιεια είλαη πεξίνδνο αιιαγψλ θαη ζε 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, θαζψο αζθείηαη έληνλε θξηηηθή απέλαληη ζην παξαδνζηαθφ 

ζρνιείν θαη ζηνλ ζπγθεληξσηηθφ θαη θιαζηθηζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη γίλεηαη 

πξνζπάζεηα κεηαθνξάο θαη εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Μέζα, ινηπφλ, ζε απηφ πιαίζην νη γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο 

πξσηαγσληζηνχλ θάλνληαο ηδηαίηεξα αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ηφζν ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζηνλ πλεπκαηηθφ θαη θνηλσληθφ ρψξν. Ζ ζπγθεθξηκελνπνίεζε 

ηνπ λένπ απηνχ πξνηχπνπ επηηεχρζεθε κέζα απφ ηε κειέηε ηνπ παξαδείγκαηνο ηεο 

Μπξζίλεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε νπνία θαηαηάζζεηαη ζηηο γπλαίθεο εθείλεο, 

ηηο πξψηεο απφθνηηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, θαζψο είλαη πηπρηνχρνο ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο, θαη ζπγθεληξψλεη αξθεηά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά δξάζεο ησλ 

γπλαηθψλ ηεο πεξηφδνπ. 

 Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε, ινηπφλ, έξεπλα πξνέθπςε πσο έλα απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ γπλαηθψλ επηζηεκνληζζψλ είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δεκφζην 

δηάινγν ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε ηνπο. Παξαηεξείηαη λα πξνρσξνχλ ζε 

επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο θαη εθδφζεηο, λα αξζξνγξαθνχλ ζε επηζηεκνληθά έληππα 

θαη λα πξαγκαηεχνληαη επξχ θάζκα ζεκάησλ, λα παξαρσξνχλ δηαιέμεηο θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα πνπ νξγαλψλνληαη εθείλε ηελ πεξίνδν πξνσζψληαο 

αιιαγέο ζε επηζηεκνληθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ επίπεδν. Γεληθφηεξα, 

παξαηεξείηαη λα γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν θαζψο πιένλ έρνπλ 

ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, δειαδή ηελ αθαδεκατθή γλψζε, ψζηε λα ζεσξεζεί απηφ πνπ 

παξάγνπλ «επηζηεκνληθφ». 

ζνλ αθνξά ζηελ Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε νπνία αλήθεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν, παξαηεξείηαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε ζπγθξφηεζε παηδαγσγηθήο 

ζεσξίαο κέζα απφ ηε ζπγγξαθή παηδαγσγηθψλ-επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, ηε ζπγγξαθή 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη επξχηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ κειεηψλ θαη ηελ αξζξνγξαθία 

ηεο ζε εθπαηδεπηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά έληππα φπσο θαη ζε εθεκεξίδεο ηεο 

πεξηφδνπ. πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ην έξγν Παηρλίδηα κε ηξαγνχδηα θαη ην ηξίηνκν Ζ 

Νέα Αγσγή: Θεσξία θαη πξάμε, ε απνδνρή ησλ νπνίσλ ππήξμε ηδηαίηεξα ζεξκή, 

επηρείξεζε ηε κεηαθνξά ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο ηδεψλ, ζρεηηθά κε ηελ πξννδεπηηθή 

παηδαγσγηθή, ζηελ ειιαδηθή εθπαηδεπηηθή πξάμε. Ζ κειέηε ηνπ έξγνπ ηεο θαλεξψλεη 

ηελ επηξξνή πνπ δέρηεθε απφ ηε ζεσξία ηνπ Πξαγκαηηζκνχ θαη ηελ παηδαγσγηθή 
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θηινζνθία ηνπ John Dewey, ηνλ νπνίν ζεσξεί σο ηνλ ζεκειησηή ηεο Νέαο Αγσγήο, 

αιιά θαη απφ ηνλ θαζεγεηή ηεο Edouard Claparѐde, θπξίσο φζνλ αθνξά ζην 

ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ παηδηθή ειηθία. Έηζη, βαζηθέο έλλνηεο ηεο παηδαγσγηθήο ηεο 

ζεσξίαο, απνηεινχλ ην ελδηαθέξνλ, ην παηρλίδη θαη ε παηγληψδεο εξγαζία, ε κνπζηθή 

θαη ε βησκαηηθή κνξθή κάζεζεο (project). Μάιηζηα, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ησλ 

αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, επηρείξεζε λα 

εθαξκφζεη ηε κέζνδν Montessori φηαλ αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηνπ Αλψηεξνπ 

Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο ην 1919. Έλα εγρείξεκα πνπ απνδείρζεθε 

αξθεηά δχζθνιν ζε επίπεδν εθαξκνγήο θάηη πνπ ηελ αλάγθαζε, εμαηηίαο θαη ηεο κε 

αληαπφθξηζεο ηνπ ππνπξγείνπ ζηα ζπλερή αηηήκαηά ηεο γηα επίιπζε ησλ δεηεκάησλ, 

λα απνζπξζεί ην 1924. 

Δπίζεο, πξνρψξεζε ζηε ζπγγξαθή δχν αλαγλσζηηθψλ βαζηζκέλσλ ζηηο αξρέο 

ηεο Νέαο Αγσγήο. Σν 1924 καδί κε ηνλ παηδαγσγφ Μηράιε Παπακαχξν ζπγγξάθνπλ 

ζηε δεκνηηθή γιψζζα Σα παηδηά θαη ην 1934 ζπγγξάθεη, κφλε ηεο απηή ηε θνξά, ζε 

απιή θαζαξεχνπζα ην αλαγλσζηηθφ Ζ ραξά ηνπ παηδηνχ. Μέζα απφ απηά, ην 

πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ αληαπνθξηλφηαλ ζηνλ ςπρηζκφ ησλ παηδηψλ, είραλ δσληαλφ 

χθνο θαη δελ είραλ δνγκαηηθφ ραξαθηήξα, πξνζπάζεζε λα πξνσζήζεη βαζηθέο αξρέο 

ηεο Νέαο Αγσγήο, φπσο ε απηελέξγεηα, ε πξνβνιή ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ηεο 

ειιεληθήο θχζεο, Ζ ζπγγξαθή ησλ αλαγλσζηηθψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο 

ζπκκεηνρή ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζηελ άζθεζε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

ππφ ηελ έλλνηα πσο ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην απνηειεί κέζν πξνψζεζεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηδενινγίαο.  

Δπίζεο, ζπλδέζεθε κε ην θίλεκα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ θαη 

απνηέιεζε κέινο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ ην 1921, 

θαζψο ζεσξνχζε πσο ε δεκνηηθή γιψζζα ζα πξέπεη λα απνηειεί ην κνλαδηθφ 

γισζζηθφ εξγαιείν γηα έλα δσληαλφ ζρνιείν.  

Αθφκε, ζπκκεηείρε ελεξγά ζην δεκφζην δηάινγν ζρεηηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά 

δεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ κέζα απφ ηελ αξζξνγξαθία ηεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

αιιά θαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηα Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα ηνπ 1930 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην πλέδξην Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ Γηδαζθαιείσλ ηεο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Νεπηαγσγψλ θαη ζην πλέδξην Γεληθψλ 

Δπηζεσξεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, φπνπ εμέθξαζε ηελ άπνςή ηεο γηα ηε δνκή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηα Γηδαζθαιεία, ηελ θαηάξηηζε ησλ λεπηαγσγψλ θαη 

ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ γπλαηθψλ επηζηεκνληζζψλ πνπ πξνέθπςε απφ 

ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θεκηληζηηθφ θίλεκα. Παξαηεξείηαη 

λα απνηεινχλ κέιε θεκηληζηηθψλ νξγαλψζεσλ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πνιπζρηδή 

δξάζε, λα αξζξνγξαθνχλ ζηνλ θεκηληζηηθφ Σχπν ηεο πεξηφδνπ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

ζπλέδξηα, λα πξσηνζηαηνχλ ζηηο δηεθδηθήζεηο πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ, ζηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

παηδηνχ θαη λα θάλνπλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ πλεπκαηηθφ θαη θνηλσληθφ 

ρψξν. 



98 

 

Γπλακηθή ππήξμε ε παξνπζία ηεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ζηνπο 

γπλαηθείνπο ζπιιφγνπο ηεο πεξηφδνπ. Απνηέιεζε ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Λπθείνπ 

Διιελίδσλ, κέινο ηνπ πλδέζκνπ Τπέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαίθαο, ηνπ Οκίινπ 

Καζεγεηξηψλ θαη ηεο ππνεπηηξνπήο Παηδείαο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο. ην πιαίζην 

ησλ ζπιιφγσλ ε δξάζε ηεο παξαηεξείηαη λα εζηηάδεη ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, ζε 

κνξθσηηθέο δξάζεηο, ζηε ζχληαμε ππνκλεκάησλ, ζηε κέξηκλα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, 

δεηήκαηα δειαδή, πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα βαζηθά αηηήκαηα ησλ θεκηληζηηθψλ 

ζπιιφγσλ ηεο πεξηφδνπ. 

πγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ησλ κνξθσηηθψλ δξάζεσλ ησλ ζπιιφγσλ 

πξνρψξεζε ζηελ παξαρψξεζε ζεηξάο δηαιέμεσλ ζε κηα πξνζπάζεηα παξνρήο 

κφξθσζεο ζηηο γπλαίθεο θαη ζπκκεηείρε ζε επηηξνπή πνπ αθνξνχζε ζηελ έθδνζε 

παηδηθψλ βηβιίσλ, θάηη πνπ εληάζζεηαη ζην επξχηεξν ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην παηδί. 

Δπίζεο, απνηέιεζε ηδξπηηθφ κέινο ηεο Αλσηέξαο Γπλαηθείαο ρνιήο (1921-1923), 

ζηελ νπνία δίδαμε ην πξψην έηνο Αξραία Διιεληθή Λνγνηερλία. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζε 

απηφ ην εγρείξεκα, ην νπνίν απνηέιεζε έλα είδνο Διεχζεξνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

εξκελεχεηαη απφ ην πηζηεχσ ηεο φηη ν πνιηηηθφο θεκηληζκφο ζπκπνξεπφηαλ κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ. Θεσξνχζε ζεκαληηθφ νη γπλαίθεο λα κάζνπλ πνηνο είλαη ν πνιηηηθφο 

θαη θνηλσληθφο ηνπο ξφινο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ιατθή ζπλείδεζε, δειαδή, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο. 

ηεξηδφκελε ζην πηζηεχσ πσο «ε αλάπιαζε ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο 

πξνυπέζεηε αλάπιαζε ηεο Διιελίδαο», ζπκκεηείρε ζηε ζχληαμε ππνκλεκάησλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ησλ ζπιιφγσλ θαη ζηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα 

ηε δνκή ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ πξνζρνιηθή αγσγή, ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε, ηε 

ζπλεθπαίδεπζε, ηε ζέζε ηεο θαζεγήηξηαο Μέζεο εθπαίδεπζεο, ζπκβάιινληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ πξνψζεζε ηεο ζπδήηεζεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ηεο 

πεξηφδνπ. 

Σέινο, ζην πιαίζην ηνπ αηηήκαηνο ησλ ζπιιφγσλ ηεο πεξηφδνπ γηα ηελ 

παηδηθή ειηθία, ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ ηνλίδεη, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

αλάινγα ζπλέδξηα φπσο ζην Α΄ Παλειιήλην πλέδξην Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξφηεηαο 

θαη ηνπ Παηδηνχ ζην νπνίν ζπκκεηείρε ην 1930 αιιά θαη ζε θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο, 

ηελ επηηαθηηθή αλάγθε βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ. Θίγεη ην 

δήηεκα ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο, ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε ζρνιηθνχ γηαηξνχ, πνπ ζα 

έρεη επηθνπξηθφ ξφιν ζην έξγν ηνπ δαζθάινπ, θαη πξνηείλεη ηε βειηίσζε ησλ 

ζρνιηθψλ θηεξίσλ θαη ηελ ίδξπζε ηδξπκάησλ γηα παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα 

πξνβιήκαηα.   

Δπηζηεκνληθά ινηπφλ έξγα, παηδαγσγηθέο κειέηεο, ζπγγξαθή αλαγλσζηηθψλ, 

ζπγγξαθή ινγνηερληθψλ έξγσλ, δηεχζπλζε Γηδαζθαιείνπ, ζπκκεηνρή ζε 

θεκηληζηηθνχο ζπιιφγνπο, κνξθσηηθέο δξάζεηο θαη νκηιίεο, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, 

αξζξνγξαθία ζηνλ ηχπν, είλαη απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θακβά ηεο πνιπδηάζηαηεο 

δξάζεο ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, πνπ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχνπλ 

ηνλ ηχπν γπλαίθαο-επηζηεκφληζζαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη επαγγεικαηηθά θαη 

θνηλσληθά ζην Μεζνπφιεκν. 
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εκαληηθή πξννπηηθή γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηεο 

Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ζα απνηεινχζε ε εχξεζε ηνπ αξρείνπ ηνπ Γηδαζθαιείνπ 

Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο, ψζηε λα κειεηεζεί ε εθπαηδεπηηθή δξάζε ηεο παηδαγσγνχ 

ηελ πεξίνδν πνπ ππήξμε δηεπζχληξηα ηνπ Αλψηεξνπ Σκήκαηνο, ψζηε λα δνζεί κηα πην 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Montessori θαη ησλ 

αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο. Δπίζεο, παξαηεξψληαο ηελ πνιπδηάζηαηε δξάζε κηαο 

γπλαίθαο-επηζηεκφληζζαο ησλ αξρψλ ηνπ 20
νχ

 αηψλα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, φπσο 

πεξηγξάθεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, εγείξεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε 

αλάινγσλ παξαδεηγκάησλ γπλαηθψλ ηνπ ίδηνπ ρψξνπ, ψζηε λα αλαδεηρζνχλ 

ζπγθιίζεηο-απνθιίζεηο ζε ζρέζε κε ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα πνπ εξεπλήζεθε. 

Σέινο, ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κία έξεπλα ζρεηηθά κε αλάινγα πξφηππα 

γπλαηθψλ-επηζηεκφλσλ ηνπ επξσπατθνχ θαη δηεζλνχο ρψξνπ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ψζηε 

λα αλαδεηρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ε δξάζε πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά 

κε ην ειιεληθφ πξφηππν ηεο γπλαίθαο-επηζηεκφληζζαο, θάηη πνπ ζα νδεγνχζε ζε κηα 

πην νινθιεξσκέλε εηθφλα.  
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