
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

 

 

 

 

∆ Ι ∆ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η   ∆ Ι Α Τ Ρ Ι Β Η 

 

 

 

 

Η Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ 21
ΗΣ

 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

 

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ  Π. ΣΠΑΘΑΡΑΚΗ  

 

 

 

 

 

 

                   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

 
ΕΠΟΠΤΗΣ 

ΚΑΘ. Ι. ΚΑΝΑΚΗΣ 

 
ΜΕΛΗ: 

ΚΑΘ. Ι. ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ 

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ. ∆. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

 
 
 
 
                                           ΡΕΘΥΜΝΟ  2010 



Περίληψη 
 
Η διαπίστωση της ιδεολογικά µπλοκαρισµένης γνωσιοπαραγωγικής διαδικασίας του δη-

µοτικού σχολείου κατά τη µεταξική δικτατορία σε προηγούµενη µελέτη µας, καθώς  και το ι-
διόµορφο πολιτικοϊδεολογικό πλαίσιο λειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσµού, που συγκροτεί 
η µεγαλύτερη περίοδο κατάργησης  της κοινοβουλευτικής νοµιµότητας της χώρας µας (1967-
1974),  κινητοποίησαν  το ερευνητικό µας ενδιαφέρον για την ανάλυση των συνθηκών λει-
τουργίας του πρωτοβάθµιου σχολείου. 

Επικεντρώσαµε το ερευνητικό µας ενδιαφέρον στην ανάδειξη των θεµελιακών ιδεο-
λογικών προϋποθέσεων που χαρακτήριζαν την εκπαιδευτική πολιτική και σχολική ζωή και 
πράξη της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1967-1974, µε τη συνεκτίµηση στοι-
χείων,  όπως:   

α)  Η βαρύτητα  του  κοινωνικοποιητικού/ιδεολογικού ρόλου του δηµοτικού σχολείου, 
στην εγχάραξη αξιών και κοινωνικών ρόλων και ως εκ τούτου στη  φυσικοποίηση και από-
δοχή της κοινωνικής πραγµατικότητας (Νόβα-Καλτσούνη, Χρ.2005, 114).  

β) Το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει στην ελληνική ιστορία και κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης, λόγω της ενασχόλησης των περισσότερων µελετών  µε τη διερεύνηση  ζητηµά-
των εκπαιδευτικής πολιτικής και «εξωτερικής µεταρρύθµισης»- υπό το πρίσµα κυρίως µακρο-
κοινωνιολογικών µαρξιστικών προσεγγίσεων - και δευτερευόντως µε την ανάλυση της εκπαι-
δευτικής πραγµατικότητας του µικρο-επιπέδου και  την ανασύνθεση της σχολικής ζωής του 
παρελθόντος, µε θεωρητική αφετηρία τον αναβαθµισµένο ρόλο του δρώντος υποκειµένου 
στην εξέλιξη της ιδεολογικής αναπαραγωγικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού µηχανισµού.  

Η προβληµατική της παρούσας µελέτης θεµελιώθηκε, στις παρακάτω, κυρίως, επιστη-
µολογικές παραδοχές:  
� Τη συνάρτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής,  ως πολιτικής πράξης, µε τη φυσιογνω-

µία και την ιδεολογία του καθεστώτος της 21ης Απριλίου,  
� Τη συνθετική θεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής ως συνόλου υλοποιηµένων ή 

προγραµµατισµένων αποφάσεων (Παπαδάκης, Ν. 2003) και συνακόλουθα την ανά-
λυσή της, σε επίπεδο τόσο  διαδικασίας λήψης/σχεδιασµού µέτρων όσο  και αποτελέ-
σµατος/προϊόντος άσκησής της,  
� Την αντίληψη του ιστορικισµού για την πολιτική εκµετάλλευση των ιδεολογιών  και 

κατά συνέπεια του κοµβικού ρόλου του ιδεολογικού φαινοµένου στη νοµιµοποίηση 
της εξουσίας και της δράσης του δικτατορικού καθεστώτος, διαµέσου της κατά-
σκευής κατάλληλων «υποκειµενικοτήτων» µε την ενεργοποίηση των ιδεολογικών µη-
χανισµών του κράτους (Αλτουσέρ, Λ. 1976). 
� Την αποδοχή της αλτουσεριανής άποψης, περί υλικότητας της ιδεολογίας (Αλτουσέρ, 

Λ.1976) και τη συνακόλουθη διερεύνησής της σε επίπεδο, είτε εκφοράς λόγου (θε-
σµικά κείµενα, σχολική γνώση) είτε πρακτικών (σχολικές εκδηλώσεις, γιορτές κ.λπ.), 
� Την αναζήτηση των επιπτώσεων οποιουδήποτε ιδεολογικού περιεχοµένου στις αρχές 

δόµησης του πλαισίου µετάδοσής του, δηλαδή στην ταυτότητα «του κώδικα εκπαι-
δευτικής γνώσης» ( Bernstein, B.1991, 161-162),  
� Τη συµπερίληψης της  µικρο-κοινωνιολογικής ερµηνευτικής οπτικής για τη διασά-

φηση του  ιδεολογικού  ρόλου της εκπαίδευσης κατά την εξεταζόµενη περίοδο και ως 
εκ τούτου τη θεώρηση  της σχολικής ζωής και πράξης,  ως πολυσύνθετης κοινωνικής 
πραγµατικότητας,  µε δρώσες συνιστώσες τις θεσµικές συµβάσεις αλλά και τις προ 
σωπικές νοηµατοδοτήσεις  και δράσεις  των συµµετεχόντων. 

Με βάση τις προαναφερόµενες παραδοχές και αντικείµενο τη συγκρότηση σφαιρικής 
αντίληψης για τον ιδεολογικό ρόλο του πρωτοβάθµιου σχολείου κατά την επταετή δικτατο-
ρία,  το ενδιαφέρον µας στρέφεται σε  πρώτο επίπεδο στην ανάλυση και ερµηνεία της συµβο-
λής του ιδιότυπου πολιτικοϊδεολογικού πεδίου (στρατιωτική δικτατορία) στην άσκηση εκ-



παιδευτικής πολιτικής. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αναλύονται οι θεσµικές προβλέψεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και εξετάζεται  η αποτελεσµατικό-
τητα και η αποδεκτικότητά τους, προκειµένου να καταγραφεί η «απάντηση» και συνακό-
λουθα η συµβολή  του σχολείου στην προσπάθεια ιδεολογικής χρήσης του, υπό συνθήκες αυ-
ταρχικής διακυβέρνησης. 

Συνακόλουθα, η παρούσα µελέτη, αξιοποιώντας θεωρητικές παραδοχές της µακρο-
κοινωνιολογικής και µικρο-κοινωνιολογικής προσέγγισης του ρόλου του σχολικού µηχανι-
σµού, επιχειρεί να ανασυνθέσει µε επιστηµονική εγκυρότητα, ιδεολογικά φορτισµένες  στιγ-
µές του ελληνικού εκπαιδευτικού παρελθόντος. Παράλληλα, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα 
των ατοµικών ερµηνειών στη συγκρότηση της επαγγελµατικής δράσης και τον ενεργητικό ρό-
λο του δρώντος υποκειµένου στη διαχείριση των θεσµικών καταναγκασµών, πρωτοτυπεί, υ-
ποδεικνύοντας ένα εµπειρικό πλαίσιο ανάλυσης της εκπαιδευτικής πράξης, εµπλουτισµένο µε 
τη µικρο-ιστορική οπτική, που προσφέρει το βίωµα των πρωταγωνιστών της. 

 Η έρευνά µας βασίζεται στη µελέτη γραπτών (εκπαιδευτική νοµοθεσία, κείµενα στε-
λεχών της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά περιοδικά, αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα, 
σχολικές εγκύκλιοι, αρχεία σχολείων, ατοµικοί υπηρεσιακοί φάκελοι εκπαιδευτικών κ.λπ.) 
και προφορικών (προσωπικές µαρτυρίες δασκάλων, στελεχών της εκπαίδευσης κ.λπ.) πο-
λιτισµικών τεκµηρίων της περιόδου. Η κωδικοποίηση/ταξινόµηση στοιχείων των κειµένων έ-
γινε µε κατηγορίες ανάλυσης τις συνιστώσες του ιδεολογικού λόγου του καθεστώτος και η 
ανάλυση των ερευνητικών δεδοµένων µε τη συνδροµή κυρίως ποιοτικών µεθόδων (ιστορικο-
ερµηνευτική, θεµατική ανάλυση περιεχοµένου). Τα γραπτά τεκµήρια  εντοπίστηκαν µετά από 
πολυετή προσπάθεια στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Νοµού Ηρακλείου (Γ.Α.Κ.Ν.Η), στα 
αρχεία ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Ηρακλείου, σε δηµοτικά σχολεία και 
σε πανεπιστηµιακές, δηµοτικές και άλλες βιβλιοθήκες, εντός και εκτός Κρήτης. Οι προφο-
ρικές µαρτυρίες συγκεντρώθηκαν µε τη λήψη ποιοτικών συνεντεύξεων εµπλεκοµένων φο-
ρέων της περιόδου.  

 Τα συµπεράσµατα της µελέτης µας ανέδειξαν τον ιδεολογικό εµποτισµό τόσο του  Λό-
γου (εκπαιδευτικής πολιτικής) για  την εκπαίδευση όσο και των Πρακτικών  διαπαιδαγώγησης 
/«πειθάρχησης» του κοινωνικού/παιδαγωγικού υποκειµένου (σχολικής ζωής και πράξης) στο 
δηµοτικό σχολείο της εξεταζόµενης περιόδου. Αναλυτικότερα: 

Η εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση στιγµατίζεται, 
ιδιαίτερα κατά την πρώτη περίοδο απειλής της πολιτικής κυριαρχίας, από τις εσωτερικές 
αντιφάσεις και τις ιδεολογικές αγκυλώσεις του µεταπολεµικού παρελθόντος. Μετά µάλιστα 
τη ριζική νοµική κατεδάφιση της µεταρρύθµισης του 1964 και την αποκατάσταση της παρα-
δοσιακής εκπαιδευτικής ιδεολογίας, η πορεία εκσυγχρονισµού του δηµοτικού σχολείου ανα-
τρέπεται.  

Η λειτουργία του δηµοτικού σχολείου και η δράση των συµµετεχόντων στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία (δασκάλων, µαθητών, γονιών κ.λπ.) κηδεµονεύεται από την εµφατική παρου-
σία των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών και την υποστασιοποίησή τους µε συναφείς τελε-
τουργίες. ∆ιαπιστώνεται συστηµατική προσπάθεια εκποµπής και συνακόλουθης έκθεσης των 
υποκειµένων σε ρητά και άρρητα ιδεολογικά µηνύµατα, µέσα από παρεµβάσεις στη γνω-
σιοπαραγωγική διαδικασία. Παρατηρούνται έτσι, ιδεολογικές παρεµβολές τόσο στο περιε-
χόµενο της σχολικής γνώσης (αναλυτικά προγράµµατα, σχολικά εγχειρίδια, σχολικά πε-
ριοδικά) όσο και στο πλαίσιο µετάδοσής της (σχολικές εορτές, διαφωτιστικές συγκεντρώσεις 
κ.λπ.),  µε την κατίσχυση ισχυρών «ιεραρχικών»1 κανόνων µετάδοσης  της κοινωνικής τάξης, 
του ήθους και της διαγωγής των συµµετεχόντων κατά την αρµόζουσα επικοινωνία στα πλαί-
σια του σχολικού περιβάλλοντος. Με τη χρήση «συµβολικής βίας» (χρήση προπαγανδιστικών 

                                                 
1 Η χρήση του όρου υπό την έννοια που έχει στη Θεωρία των Κωδίκων του  B. Bernstein (Bernstein, 
B.,ό.π., 114)  



συµβόλων κ.λπ.) επιδιώκεται η κανονάρχηση και διεύρυνση του εννοιολογικού συστήµατος 
των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε νέες µήτρες αντίληψης του κοινω-
νικοπολιτικού γίγνεσθαι. Η σχολική πειθαρχία, υπό την έννοια της επιβολής πρακτικών και 
αλληλεπίδρασης  για την τυποποίηση µαθητών και δασκάλων, θεµελιώνεται στη συστη-
µατική προβολή του µεταπολεµικού ιδεολογικού συστήµατος και την αναδόµηση γενικότερα 
των αξιακών προτεραιοτήτων της γνωσιοπαραγωγικής διαδικασίας. Η χρήση «πειθαρχικών 
τεχνικών»2 µε έντονο τελετουργικό και εθνικοθρησκευτικό χαρακτήρα, παγώνει το χρόνο και 
υποτάσσει τη λειτουργία του δηµοτικού σχολείου στις µεταπολεµικές προδιαγραφές, ανα-
τρέποντας  και µεταθέτοντας την εκσυγχρονιστική δυναµική του στο µεταπολιτευτικό χρόνο. 
Ο σχολικός µηχανισµός της περιόδου εντείνει τις ιδεολογικές του λειτουργίες, παρουσιά-
ζοντας τυπική συµµόρφωση µε τα άνωθεν κελεύσµατα αλλά και αυτόνοµη δράση, µέσα από 
την ενεργητική συµπεριφορά των λειτουργών του και την απελευθερωτική δυναµική της διά-
δρασης στη σχολική τάξη.  

Ως εκ τούτου, ενώ διαπιστώνεται διάχυση της ιδεολογίας της καθεστώτος της 21ης 
Απριλίου στο Λόγο της εκπαιδευτικής πολιτικής του, η αποτελεσµατικότητα της αντιµεταρ-
ρυθµιστικής του δυναµικής, σε επίπεδο σχολικής ζωής και πράξης, τίθεται υπό αµφισβήτηση. 
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά µας δεδοµένα, η δυναµική «παράσταση» που εξελίσσεται σε κάθε 
σχολείο, υπό την επήρεια των θεσµικών καταναγκασµών αλλά και των στάσεων, αντιλήψεων, 
ερµηνειών των συντελεστών της, καθιστά αβέβαιη την ουσιαστική συµβολή του πρωτο-
βάθµιου σχολείου στη ιδεολογική αναπαραγωγική διαδικασία της επταετίας. Η συναίνεση 
των εκπαιδευτικών λειτουργών ως καταλυτικός παράγοντας της αποτελεσµατικότητας κάθε 
(αντι)-µεταρρυθµιστικού συµβάντος, ακόµη και σε περιόδους χρήσης πρωτόγνωρων τεχνικών 
πειθάρχησης στο σχολικό σύστηµα, δε φαίνεται να  διασφαλίζεται.   

Ωστόσο, µε την ανεπίκαιρη αναβίωση του εκπαιδευτικού παρελθόντος, την προπαγαν-
διστική χρήση δοµών, προσώπων, πλαισίων, τη θεσµοποίηση νέων τεχνολογιών ελέγχου και 
εξουσίας, η πρωτοβάθµια εκπαίδευση και οι λειτουργοί της εισέρχονται στη µεταπολιτευτική 
περίοδο, µε θεσµικά και επαγγελµατικά τραύµατα. Η επίδραση τους στην εξελικτική πορεία 
της ελληνικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στην πορεία εκσυγχρονισµού δοµών και ποιοτικών 
παραµέτρων της λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου είναι αντικείµενο υπό διερεύνηση, που 
ξεφεύγει όµως από τα όρια της παρούσας έρευνας. 

 
 

                                                 
2 Χρήση του όρου υπό την έννοια που της προσδίδεται στο έργο του Ι.Σολοµών (1992, 16-28). 
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Αντικείµενο της µελέτης µας αποτελεί η συγκρότηση σφαιρικής αντίληψης για τον ιδεο-
λογικό ρόλο του δηµοτικού σχολείου κατά τη µεγαλύτερη περίοδο κατάργησης  της κοινοβου-
λευτικής νοµιµότητας της χώρας µας (1967-1974), γενικεύσιµης για την κατανόηση της σχέσης 
Κράτους, Ιδεολογίας, Εκπαίδευσης. Ειδικότερα το ερευνητικό µας ενδιαφέρον, επικεντρώνεται 
στην ανάδειξη των θεµελιακών ιδεολογικών εγγραφών της εκπαιδευτικής πολιτικής, σχολικής 
ζωής και πράξης της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1967-1974. 

Με αφετηρία τις παραδοχές νεοµαρξιστικών προσεγγίσεων για τον ενεργητικό ρόλο της 
εκπαίδευσης και του έµψυχου δυναµικού της κατά την αναπαραγωγική διαδικασία-παρά τους 
όποιους δοµικούς περιορισµούς της λειτουργίας της- και µε τη συµβολή των θέσεων: α) µαρ-
ξιστικών ρευµάτων για την ιδεολογία και τις ιδεολογικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, β) του B. 
Bernstein για τις συνθήκες κοινωνικοπολιτισµικής αναπαραγωγής και γ) της µεταστρουκτου-
ραλιστικής οπτικής του M.Foucault για τη διαπλοκή πειθαρχίας και γνώσης στο σχολείο, η 
διερεύνηση των προβολών της ιδεολογίας του καθεστώτος της 21ης Απριλίου στο πρωτοβάθµιο 
δηµοτικό σχολείο, κινείται σε δύο άξονες: α) περιεχοµένων (εκπαιδευτική πολιτική, σχολική 
γνώση) και β) εκπαιδευτικών πρακτικών που διαµόρφωσαν τη λειτουργία του δηµοτικού σχο-
λείου,  την ενδοσχολική και εξωσχολική ζωή κατά την υπό µελέτη περίοδο. 

Η ερευνητική µας πορεία, στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν ρεαλιστική καταγραφή και 
ερµηνεία της ενδοσχολικής πραγµατικότητας και αξιοποιώντας την τεχνική του µεθοδολογικού 
τριγωνισµού, εκκινεί  από την ανάλυση των θεσµικών προβλέψεων του καθεστώτος για την ορ-
γάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης  για να προχωρήσει «προς τα κάτω» και 
«µέσα» στο σχολείο, καταγράφοντας συµβάντα της σχολικής καθηµερινότητας της υπό µελέτη 
περιόδου.  

Υπό το πρίσµα αυτό και προκειµένου να διερευνηθεί το πώς τελικά διαµορφώθηκε η 
σχολική ζωή και πράξη, όταν οι θεσµικές ρυθµίσεις της δικτατορικής κυβέρνησης «συνά-
ντησαν» τη σχολική κουλτούρα της συγκεκριµένης περιόδου αλλά και τη σκέψη, την ερµηνεία, 
τη δράση ή αντίδραση των πρωταγωνιστών της σχολικής ζωής (δασκάλων, µαθητών, στελεχών 
της εκπαίδευσης), κρίθηκε απαραίτητη η συλλογή και συνεκτίµηση γραπτών πολιτισµικών τεκ-
µηρίων της περιόδου (εκπαιδευτική νοµοθεσία, κείµενα στελεχών της εκπαίδευσης, εκπαιδευ-
τικά περιοδικά, αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα, σχολικές εγκύκλιοι, αρχεία σχολείων, α-
τοµικοί υπηρεσιακοί φάκελοι εκπαιδευτικών κ.λπ.) και «έµµεσων» πηγών προφορικής ιστορίας 
(προσωπικές µαρτυρίες δασκάλων, στελεχών της εκπαίδευσης κ.λπ.). 

Η παρούσα µελέτη βασίστηκε κυρίως στην επεξεργασία πρωτογενών πηγών και προφορι-
κών µαρτυριών. Τα γραπτά τεκµήρια  εντοπίστηκαν  µετά από πολυετή προσπάθεια  στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους Νοµού Ηρακλείου (Γ.Α.Κ.Ν.Η), στα αρχεία ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Νοµού  Ηρακλείου, σε δηµοτικά σχολεία και σε πανεπιστηµιακές, δηµοτικές και 
άλλες βιβλιοθήκες, εντός και εκτός Κρήτης. Οι προφορικές µαρτυρίες συγκεντρώθηκαν µε τη  
λήψη ποιοτικών συνεντεύξεων εµπλεκοµένων φορέων της περιόδου. Το υλικό τους µετά την 
αποµαγνητοφώνησή του, αποτέλεσε µια ακόµη κατηγορία αρχειακού υλικού, η οποία συµπερι-
λήφθηκε στην έρευνα.  Εξάλλου, η ηλεκτρονική  καταχώρηση των κειµένων διοικητικού ή νο-
µικού χαρακτήρα σε δύο βάσεις δεδοµένων, επέτρεψε τη λειτουργικότερη κωδικοποίηση,  επε-
ξεργασία και  συνδυαστική µελέτη τους  µε το υπόλοιπο ερευνητικό υλικό.  

Η εργασία δοµείται σε τρία µέρη, τα οποία συµπεριλαµβάνουν αντίστοιχα κεφάλαια. Το    
π ρ ώ τ ο   µ έ ρ ο ς  µε τίτλο  Η  π ρ ο β λ η µ α τ ι κ ή  κ α ι  τ ο  θ ε ω ρ η τ ι κ ό  π λ α ί σ ι ο        
τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς, συναπαρτίζεται από πέντε επιµέρους κεφάλαια, στα οποία συζητούνται 
γενικότερα θεωρητικά και µεθοδολογικά θέµατα. Το δεύτερο µέρος τιτλοφορείται Ι δ ε ο λ ο -    
γ ί α   κ α ι   ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή   π ο λ ι τ ι κ ή  κ α τ ά  τ η ν  ε π τ α ε τ ή  δ ι κ τ α τ ο ρ ί α . 
Αναπτύσσεται σε τέσσερα επιµέρους κεφάλαια (κεφάλαιο έκτο έως κεφάλαιο ένατο), στα οποία 
επιχειρείται η ανάδειξη των ιδεολογικών παρεµβολών στη ρητορική της αντιµεταρρυθµιστικής 



 ii

εκπαιδευτικής πολιτικής του  απριλιανού  καθεστώτος. Τέλος  στο  τ ρ ί τ ο   µ έ ρ ο ς  µε τίτλο   
Ι δ ε ο λ ο γ ι κ έ ς  π α ρ ε µ β ά σ ε ι ς  σ ε   τ ο µ ε ί ς   σ χ ο λ ι κ ή ς    ζ ω ή ς    τ ο υ   δ η µ ο τ  
ι κ ο ύ    σ χ ο λ ε ί ο υ   κ α τ ά  τ η ν  ε π τ α ε τ ή  δ ι κ τ α τ ο ρ ί α, συµπεριλαµβάνονται επτά 
κεφάλαια (κεφάλαιο δέκατο έως κεφάλαιο δέκατο έκτο).  Σ’αυτά παρουσιάζονται και ερµη-
νεύονται τα δεδοµένα της ερευνητικής διαδικασίας αναφορικά µε τη λειτουργία και τις πρα-
κτικές  ιδεολογικής  στράτευσης του πρωτοβάθµιου σχολείου και των λειτουργών του, προκει-
µένου να διασαφηνιστεί η αναπαραγωγική ή η σχετικά αυτόνοµη δράση του εκπαιδευτικού θε-
σµού κατά την υπό µελέτη περίοδο. Η µελέτη µας ολοκληρώνεται µε τη συνοπτική παρουσίαση 
των συµπερασµάτων της (Συµπεράσµατα-Επισηµάνσεις) και την απάντηση των ερευνητικών 
ερωτηµάτων της. Ακολουθεί ο βιβλιογραφικός κατάλογος και η καταγραφή του αρχειακού υλι-
κού. 

 Αναλυτικότερα κάθε κεφάλαιο περιλαµβάνει  τα εξής:  
Στο πρώτο κεφάλαιο,  τίθενται γενικότερα θεωρητικά ζητήµατα, σχετικά µε το σκοπό, την 

προβληµατική, τους ερευνητικούς άξονες και περιορισµούς, την αναγκαιότητα και την ανα-
µενόµενη συµβολή της παρούσας µελέτης στην πληρέστερη αντίληψη και ερµηνεία των ιδεολο-
γικών λειτουργιών του πρωτοβάθµιου σχολείου κατά την επταετή δικτατορία.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, µε την παραδοχή ότι η έρευνα ζητηµάτων ιδεολογίας και εκπαί-
δευσης προϋποθέτει ορισµένες επιστηµολογικές παραδοχές και µεθοδολογικές δεσµεύσεις για 
τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης, επιχειρείται η εννοιολογική διασάφηση εννοιών (ιδεο-
λογία, ιδεολογικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού θεσµού, εκπαιδευτική πολιτική), αναγκαίων 
για τον προσδιορισµό και τη γενική µεθοδολογική προσπέλαση του ερευνητικού µας αντικειµέ-
νου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναπτύσσονται γενικότερα και ειδικότερα µεθοδολογικά ζητήµατα 
που αφορούν τη  συγκρότηση θεωρίας και τις συνακόλουθες  µεθοδολογικές δεσµεύσεις για την 
κατανόηση του ιδεολογικού ρόλου της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και των ιδεολογικών ανα-
φορών της εκπαιδευτικής πολιτικής της στρατιωτικής δικτατορίας. Στη συνέχεια, µε αφετηρία 
τις ερµηνευτικές παραδοχές της ανά χείρας µελέτης, οριοθετείται το αντικείµενό της, τεκµη-
ριώνονται και αναλύονται οι µεθοδολογικές επιλογές της, διατυπώνονται τα ερευνητικά της 
ερωτήµατα σε συνάρτηση µε τους ερευνητικούς άξονες.  Τέλος, παρουσιάζεται αναλυτικά η δια-
δικασία συλλογής, ταξινόµησης, ανάλυσης  του πρωτογενούς και δευτερογενούς  υλικού. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, µε το σκεπτικό ότι κάθε επιστηµονικά αξιόπιστη προσπάθεια 
ιστορικής προσέγγισης της φυσιογνωµίας, της δράσης και των µεταλλαγών που επέφερε η 
δικατορία σε κυρίαρχες δοµές του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού, δεν µπορεί να περιορί-
ζεται µόνο στο διάστηµα της επταετίας, µελετώνται  δρώσες συνιστώσες  του µετεµφυλιακού πο-
λιτικοκοινωνικού  περιβάλλοντος  έλευσης και εγκαθίδρυσής της, όπως: το θεσµικό και ιδεο-
λογικό πλαίσιο του κράτους των εθνικοφρόνων, οι στρατηγικές εκσυγχρονισµού των κοινωνι-
κών και οικονοµικών δοµών της  ελληνικής µεταπολεµικής κοινωνίας, ο ρόλος και η δράση του 
στρατού  ως κρατικού µηχανισµού και κέντρου εξουσίας.   

Στο πέµπτο κεφάλαιο, παρά την απουσία οργανωµένης πολιτικής θεωρίας, την πολυσυλ-
λεκτικότητα και την ασάφεια του ιδεολογικού λόγου του καθεστώτος, κρίνεται αναγκαία η 
σταχυολόγηση και ανάλυση κοµβικών εννοιών και προπαγανδιστικών συνδηλώσεών του,  προ-
κειµένου να αποτυπωθεί  το πολιτικοϊδεολογικό πεδίο δύναµης της περιόδου και να συγκρο-
τηθούν λειτουργικές κατηγορίες ανάλυσης των εγγραφών του  στο χώρο της  Πρωτοβάθµιας εκ-
παίδευσης. 

Στο έκτο κεφάλαιο, προκειµένου να αποτιµηθούν ο αλλαγές/ανατροπές  που επέφερε το α-
πριλιανό καθεστώς στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση,  συζητούνται τα µεταρρυθµιστικά κεκτηµέ-
να του 1964 και  ο ρόλος τους  στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος και στη διαµόρ-
φωση της εκπαιδευτικής κουλτούρας της περιόδου (του εκπαιδευτικού πεδίου δύναµης). Εξάλ-
λου, η  αναφορά στο εκπαιδευτικό παρελθόν και ειδικότερα σε µόνιµα  χαρακτηριστικά ή σε 
τάσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος πριν την έλευση της δικτατορίας,  επιβάλλεται 
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από την ανάγκη αξιολόγησης  της  βαρύτητας τής (αντι)-µεταρρυθµιστικής εκπαιδευτικής πολι-
τικής της. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο, διερευνώνται  οι βασικοί ιδεολογικοί άξονες της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής της δικτατορίας και συζητούνται οι εγγραφές τους σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδεωδών 
και εκπαιδευτικού δικαίου για τον καθορισµό της διοικητικής και οργανωτικής δοµής της εκπαί-
δευσης. Γίνεται έτσι εµφανής η προσπάθεια εξασφάλισης αυστηρής επιτήρησης και εποπτείας 
του εκπαιδευτικού συστήµατος και των λειτουργών του, µέσα από τη δόµηση ενός πανοπτικού, 
κατά τη φουκωική έννοια, εξουσιαστικού µοντέλου. Συζητούνται, επίσης, οι ιδεολογικές παρεµ-
βολές των θεσµικών ρυθµίσεων ζητηµάτων επιλογής και οργάνωσης σχολικής γνώσης  κατά τη 
σύνταξη αναλυτικών και ωρολόγιων προγραµµάτων του δηµοτικού σχολείου.   

Στο όγδοο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα ιδεολογικά σηµαινόµενα του θεσµικού καθεστώ-
τος  συγγραφής και προµήθειας σχολικών εγχειριδίων για το δηµοτικό σχολείο. Ιδιαίτερη 
συζήτηση γίνεται για την επιλογή της διδακτέας ύλης και των σχολικών βοηθηµάτων του µα-
θήµατος αγωγής του πολίτου, λόγω της εµµονής του καθεστώτος στην πολιτική διαπαιδαγώ-
γηση των µαθητών.  

Στο ένατο κεφάλαιο, η διερεύνηση των ιδεολογικών προβολών της σχολικής γνώσης, 
ολοκληρώνεται µε τη συγκριτική  ανάλυση των αναγνωστικών του δηµοτικού σχολείου κατά την 
επταετία (των παλιών του 1954) και των παραλλαγών τους, κατά την περίοδο 1965-1964, κα-
θώς και των προκηρύξεων συγγραφής νέου αναγνωστικού υλικού κατά τη διάρκεια της επταε-
τίας. 

Στο δέκατο κεφάλαιο, αναλύονται  ο σκοπός και οι επιβεβληµένες θεσµικά λειτουργίες του 
δηµοτικού σχολείου, µε στόχο την ανάδειξη του ρόλου του κατά τη δικτατορική περίοδο. Ιδιαί-
τερη έµφαση δίδεται στην καταγραφή βασικών τοµέων των ενδοσχολικών και εξωσχολικών 
δράσεων που νοηµατοδοτούν το παιδαγωγικό έργο του.  

Στο ενδέκατο κεφάλαιο, προσεγγίζεται ο ρόλος και η αποστολή του δασκάλου  κατά την υ-
πό µελέτη περίοδο. Ειδικότερα, αναλύεται ο ορισµός του επαγγελµατικού του  καθήκοντος, µε 
βάση το κανονιστικό πλαίσιο των θεσµικών κειµένων και τα επικρατούντα σχολικά ήθη. Επίσης 
για την πληρέστερη κατανόηση και ερµηνεία των συνθηκών άσκησης  του διδασκαλικού επαγ-
γέλµατος, κρίθηκε σκόπιµη  η συµπερίληψη βασικών χαρακτηριστικών του επιθεωρητικού ρό-
λου.  

Στο δωδέκατο κεφάλαιο, επιζητείται η πληρέστερη διερεύνηση των επαγγελµατικών πρα-
κτικών του δασκάλου,  µέσα από την καταγραφή και ανάλυση προσωπικών ερµηνειών, νοη-
µατοδοτήσεων και βιωµάτων  των ίδιων «των πρωταγωνιστών» για το επάγγελµά τους. 

Στα υπόλοιπα κεφάλαια, ολοκληρώνεται η διερεύνηση των πρακτικών ιδεολογικής στρά-
τευσης του πρωτοβάθµιου σχολείου κατά την επταετή δικτατορία, µε την ανάλυση βασικών  πτυ-
χών της ενδοσχολικής και εξωσχολικής ζωής της περιόδου (κεφάλαιο δέκατο τρίτο έως και δε-
κατο πέµπτο), καθώς και τοµέων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του δηµοτικού σχο-
λείου (κεφάλαιο δέκατο έκτο). 

Ευελπιστούµε ότι η παρούσα µελέτη, αξιοποιώντας θεωρητικές παραδοχές της µακρο-
κοινωνιολογικής και µικρο-κοινωνιολογικής προσέγγισης του ρόλου του σχολικού µηχανισµού, 
κατορθώνει να ανασυνθέσει µε επιστηµονική εγκυρότητα, ιδεολογικά φορτισµένες  στιγµές του 
ελληνικού εκπαιδευτικού παρελθόντος. Παράλληλα, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα των ατοµικών 
ερµηνειών στη συγκρότηση της επαγγελµατικής δράσης και τον ενεργητικό ρόλο του δρώντος 
υποκειµένου στη διαχείριση των θεσµικών καταναγκασµών, αποσκοπεί να υποδείξει ένα εµπει-
ρικό πλαίσιο ανάλυσης της εκπαιδευτικής πράξης, εµπλουτισµένο µε τη µικρο-ιστορική οπτική, 
που προσφέρει η  φωνή και το βλέµµα  των πρωταγωνιστών της. 

Η ολοκλήρωση αυτής της εργασίας θα ήταν αδύνατη, χωρίς την ουσιαστική καθοδήγηση 
του επιβλέποντα καθηγητή κ. Ιωάννη Κανάκη. Με τις οξυδερκείς υποδείξεις του, τις καίριες 
διορθώσεις του στο κείµενο, το αδιάλειπτο ενδιαφέρον του, το κριτικό του βλέµµα, την εµπιστο-
σύνη και  την κατανόησή του, συνέβαλε τα µέγιστα στη βελτίωσή της.  Στο σηµείο αυτό λοιπόν, 
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που µια πολυετής ερευνητική διαδροµή ολοκληρώνεται, νιώθω την ανάγκη να τον ευχαριστήσω 
ολόθερµα για τη συµβολή του στην επιστηµονική µου ωρίµανση, µε τη δυνατότητα δηµιουργικής 
µαθητείας κοντά του που απλόχερα µου πρόσφερε. Θα ήθελα, επίσης να τον ευχαριστήσω για 
την ανεξάντλητη υποµονή του, προκειµένου να ολοκληρωθεί η παρούσα διατριβή.. 

Θερµές ευχαριστίες στον καθηγητή κ. Ιωάννη Πυργιωτάκη για το διαχρονικό ενδιαφέρον,  
την ευαισθησία, την εµπιστοσύνη και τη παιδαγωγική στοργή που περιβάλλει τις επιστηµονικές 
µου αναζητήσεις,  από τα χρόνια ακόµη των προπτυχιακών µου σπουδών.  Με τις γόνιµες ιδέες 
του, συνέβαλε ουσιαστικά στον εµπλουτισµό των ερευνητικών στοχεύσεων και ερωτηµάτων της 
παρούσας έρευνας. 

Τέλος,  η µελέτη αυτή δεν θα ήταν η ίδια, χωρίς την επιστηµονική οξυδέρκεια, την καθο-
δήγηση, τη διαθεσιµότητα και την αµέριστη ηθική συµπαράσταση της αναπληρώτριας καθη-
γήτριας κ. ∆έσποινας Καρακατσάνη. Με τις ουσιαστικές συζητήσεις που είχα µαζί της, τις 
καίριες  επισηµάνσεις της, ιδιαίτερα κατά τη σύνταξη του ερωτηµατολογίου της ποιοτικής συνέ-
ντευξης και το ανέκδοτο προσωπικό υλικό που µου εµπιστεύτηκε, συνέβαλε στην εξοικείωσή 
µου  µε τη µεθοδολογία της  Προφορικής  Ιστορίας  και περαιτέρω στον εµπλουτισµό των µεθο-
δολογικών επιλογών και ερευνητικών ενδιαφερόντων της παρούσας µελέτης.  Την ευχαριστώ 
θερµά για την όλη συνεισφορά της. 

Αισθάνοµαι επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω τον ιστορικό-προϊστάµενο των Γ.Α.Κ.Ν.Η 
κ. Μανόλη ∆ρακάκη, που µε το ασυνήθιστο επαγγελµατικό του ήθος, την ευσυνειδησία και την 
τεχνογνωσία του,  κατέστησε τη επίµοχθη διαδικασία αναδίφησης των ιστορικών πηγών πράξη 
πολύπλευρου νοήµατος,  µε πολλαπλά ερευνητικά οφέλη. Ευχαριστίες, επίσης, οφείλω και στο 
προσωπικό των Γ.Α.Κ.Ν.Η., της Μπενακείου, της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
Ρεθύµνου, της Βικελαίας ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου για τη συµβολή τους στη συλλογή 
των πρωτογενών πηγών. 

Τις ευχαριστίες µου θα ήθελα να εκφράσω στον αγαπητό συνάδελφο κ. Στυλιανό Ντα-
λιαδάκη,  που από τη θέση του ∆ιευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Ηρακλείου, διευ-
κόλυνε την πρόσβασή µας  σε εκπαιδευτικό αρχειακό υλικό. Θα ήθελα, επίσης,  να εκφράσω την 
ευγνωµοσύνη µου για τη βοήθειά του στον κ. ∆ηµήτρη Μπεµπή, που ως ∆ιευθυντής του δη-
µοτικού σχολείου Πρινέ Ρεθύµνου, διέθεσε για τις ανάγκες της έρευνάς µας πραγµατικά πο-
λύτιµο αρχειακό υλικό, φωτίζοντας παράλληλα πολλές  άγνωστες πτυχές του. 

Επίσης, χωρίς τις µαρτυρίες και τη φιλόξενη διάθεση όλων αυτών που µου παραχώρησαν 
συνέντευξη, η εργασία αυτή θα λάµβανε σίγουρα πιο ατελή µορφή, αφού θα έλειπαν σηµαντικές 
«στιγµές» από τη  βιωµένη πραγµατικότητα της  υπό µελέτη περιόδου. Για το λόγο αυτό τους ευ-
χαριστώ εντελώς ξεχωριστά.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον οµότεχνο και ήδη διδάκτορα κ.  ∆ούκα Τριαντάφυλ-
λο, για  τη συµβολή του  στην επέκταση των ερευνητικών οριζόντων της παρούσας διατριβής.  

Ασφαλώς,  η  αίσθηση  του ερευνητικού ταξιδιού θα ήταν µοναχικότερη, χωρίς τη στήριξη, 
τη συναδελφική συνεργασία και την ενθάρρυνση δύο πολύτιµων φίλων: της οµότεχνης Θεο-
δοσίας Μιχελακάκη  και  της συναδέλφου σχολικής συµβούλου Πηνελόπης  Ξαρλή. 

 Τέλος, ευχαριστίες εκφράζω και προς τα µέλη της οικογένειάς µου, στα οποία αφιερώνω 
αυτήν την εργασία. Στις κόρες µου Κατερίνα και Μαριάννα, ως αντιχάρισµα για το χρόνο που 
τους στέρησα. Στον άνδρα µου Ιωάννη Πιταροκοίλη, τον «άνευ όρων και ορίων»  συνοδοιπόρο 
και συµπαραστάτη. Στους γονείς µου Παναγιώτη και Αικατερίνη, που µε τροφοδοτούν δια βίου 
µε την αγάπη και την εµπιστοσύνη τους,  δίνοντας µου τη δύναµη  να πραγµατώνω  τα όνειρά 
µου.   

 
 

                                                                           Σεπτέµβριος 2010 
 
                                                                         Ανδρονίκη Π. Σπαθαράκη 
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Σ Υ Ν ΤΟ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ 

 
  Αν.                          Αναπληρωτής 
 Αριθ. πρωτ.             Αριθµός πρωτοκόλλου 
 Αρχ.                         Αρχείο  
 Β.∆                          Βασιλικό ∆ιάταγµα 
 ΓΕΣ                         Γενικόν  Επιτελείον Στρατού  
∆.Ε.Ε.∆.Ε.Ε             ∆ελτίον Ενώσεως  Επιθεωρητών  ∆ηµοτικής  Εκπαιδεύσεως   
                                 Ελλάδος 
∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε             ∆ελτίον Ενώσεως   Επιθεωρητών  Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως  
                                 Ελλάδος 
Γ.Α.Κ Ν. Η              Γενικά Αρχεία Κράτους Νοµού  Ηρακλείου 
∆. Σ.                        ∆ηµοτικό Σχολείο  
ΕΚΠ.                       Εκπαιδευτικά  
Ε.Ε.Σ.Ν                   Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Νεότητος 
Εγκ.                         Εγκύκλιος  
Ε.Ο.Κ                      Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα 
επιµ.                        επιµέλεια 
Επιθ.                       Επιθεωρητή 
Ε.Ο.Ν.                    Εθνική Οργάνωση Νεολαίας 
Ε.Σ.Π.                     Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας 
κ.αλ.                       και άλλοι 
κ.λπ.                       και λοιπά 
Ι.Κ.Υ.                      Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών 
Κ.Α.Τ.Ε.Ε               Κέντρα Ανώτερης  Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης 
Κ/Σ                          Κοµµουνιστοσυµµορίτες 
µετ.                         µετάφραση 
Ν.Ε.Λ.Ε                  Νοµαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιµόρφωσης 
Ο.Ε.∆.Β                  Οργανισµός  Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βιβλίων 
ό.π.                         όπως παραπάνω 
Πίν.                         Πίνακας 
Συν.                        Συνέντευξη  
Σ.Ε.Ο                     Σώµα Ελλήνων Οδηγών 
Τ.Ε.Α                     Τάγµατα Εθνικής Ασφάλειας 
Τ.Ε.Κ.Α                 Τοπικές Επιτροπές Κοινοτικής Ανάπτυξης 
Τοµ.                       τόµος 
ΦΑΚ.                     Φάκελος 
 



 1

           ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

                   ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 



 2

 
 
KEΦAΛAIO ΠPΩTO: ΘEΩPHTIKH ΘEMEΛIΩΣH THΣ MEΛETHΣ 
 
1.1. Σκοπός και προβληµατική της έρευνας 
 
 
 
Αντικείµενο της µελέτης µας αποτελεί η συγκρότηση σφαιρικής αντίληψης για τον 

ιδεολογικό ρόλο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας, 
γενικεύσιµης για την κατανόηση της σχέσης κοινωνίας και εκπαίδευσης.    

Η διαπίστωση της ιδεολογικά στιγµατισµένης γνωσιοπαραγωγικής διαδικασίας του σχο-
λικού θεσµού κατά τη µεταξική δικτατορία, µε στόχο την εξασφάλιση της κοινωνικής υπο-
ταγής και τη δηµιουργία του ολοκληρωτικού ανθρώπου (Σπαθαράκη, Α. 2001, 313-316), κι-
νητοποίησε το ερευνητικό µας ενδιαφέρον για την ανάλυση των συνθηκών λειτουργίας του 
δηµοτικού σχολείου και κατά τη µεγαλύτερη περίοδο κατάργησης  της κοινοβουλευτικής νο-
µιµότητας της χώρας µας (1967-1974). 

Πιο συγκεκριµένα, οι λόγοι που µας ώθησαν στην επιλογή της συγκεκριµένης ιστορικής 
περιόδου, σχετίζονται µε το ιδιόµορφο πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο λειτουργίας του εκ-
παιδευτικού συστήµατος,  µετά την έλευση και εγκαθίδρυση της  απριλιανής δικτατορίας και 
είναι οι εξής:  

- Η  θεώρηση της «Εθνικής Επαναστάσεως» της 21ης Απριλίου, ως της πιο τυπικής µορ-
φής στρατιωτικής δικτατορίας –ίσως σε όλη την Ευρώπη τον 20ο αιώνα – παράλληλα και της  
πιο µακροχρόνιας της νεοελληνικής ιστορίας. 

- H εκτροπή της χώρας µας από τη συνταγµατική νοµιµότητα µε την απόπειρα θεσµο-
θέτησης στρατοκρατικού καθεστώτος και η διακυβέρνηση της χώρας µε την ενεργοποίηση  
αυταρχικών και προπαγανδιστικών  µηχανισµών (Aλιβιζάτος, N. 1995, 273-335·  Kατηφόρης, 
Γ, 1975). 

- H συζήτηση του συντηρητικού, αντιδραστικού χαρακτήρα της κοινωνικής παρέµβα-
σης της δικτατορίας και οι επιπτώσεις του στη διαµόρφωση και λειτουργία των κοινωνικών 
θεσµών τόσο κατά τη µετεµφυλιακή περίοδο όσο και τη µεταπολιτευτική (Mελετόπουλος, M. 
2000, 454). 

- Η συµβολή του καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 στη συντήρηση των παθογενών  
µετεµφυλιακών κοινωνικών δοµών, µε άµεση συνέπεια την παρεµπόδιση της πορείας αστι-
κοποίησης και εκδηµοκρατισµού της ελληνικής κοινωνίας (Xαραλάµπης, ∆.1999, 90).  

- H προσπάθεια επιβολής  της µετεµφυλιακής αντικοµµουνιστικής ιδεολογίας της εθνι-
κοφροσύνης (Eλεφάντης, A., 1994, 652). 

- H αναγωγή της Παιδείας σε παράµετρο της «εθνικής αναγέννησης» που απαιτεί η 
δηµιουργία  του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού (Glogg, R.  1976, 94-95). 

- H ιδεολογική της συγγένεια µε τη φασίζουσα ιδεολογία της 4ης Aυγούστου (Clogg, R. 
1976, 103-106· Mελετόπουλος, M., ό.π., 329-335· ∆ιαµαντόπουλος, Θ.,  2000, 285) . 

- H εµµονή του καθεστώτος στην ανάγκη πολιτικής αναδιαπαιδαγώγησης των Eλλήνων, 
µε απώτερο σκοπό την εγκαθίδρυση της « Nέας ∆ηµοκρατίας»(Glogg, R., ό.π., 97).  

-H ανάληψη του Yπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων  από  «ιδεολογικούς εκπρο-
σώπους» και πρωτεργάτες του απριλιανού καθεστώτος (Θ. Παπακωνσταντίνου, το δικτάτορα 
Γ. Παπαδόπουλο κ.λπ.). 

-H συγκρότηση επταµελούς «Eθνικού Συµβουλίου Παιδείας» (Ν.∆. 793/1970) µε στόχο 
την  ανάδειξη των  αξόνων της «εθνικής πολιτικής» και τον προσδιορισµό των ιδεολογικών 
στοχεύσεων  στην Παιδεία. (Kρίµπας, K., ό.π., 145). 
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- H  κατάργηση των καινοτοµιών της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964 µε την ά-
σκηση αντιδραστικής εκπαιδευτικής πολιτικής: κατάργηση Παιδαγωγικού Iνστιτούτου, αύ-
ξηση των µέτρων εποπτείας του διδακτικού προσωπικού, και ιδεολογικοποίηση των κριτη-
ρίων διορισµού και εξέλιξης των εκπαιδευτικών κ.λπ. (Aνδρέου,A.- Παπακωνσταντίνου Γ. 
1994, 242-243, 266-277). 

- Oι ιδεολογικές παρεµβάσεις στον σχεδιασµό και στην επιλογή της σχολικής γνώσης 
(εκπόνηση νέου αναλυτικού προγράµµατος, κατάργηση των Aναγνωστικών  της εκπαιδευτι-
κής µεταρρύθµισης του 1964 και επαναφορά αυτών του 1954 (Φραγκουδάκη, A.1978), δια-
νοµή νέου βιβλίου Πολιτικής Aγωγής στα σχολεία µε προπαγανδιστικό περιεχόµενο (Ka-
rakatsani, D. 1999), τύπωση του προπαγανδιστικού συµβόλου «του αναγεννώµενου φοί-
νικος» σ’ όλα τα  σχολικά εγχειρίδια). 

- H προσπάθεια χρήσης της Mέσης και  Aνωτάτης Eκπαίδευσης  ως εργαλείου κοινωνι-
κού ελέγχου  (Kρίµπας, K. 1999· Nούτσος, X. 1979· Xρόνης,  Στ. 1993).  

- Η υλοποίηση νέας αντίληψης εξουσίας µε τη συνδροµή νέων τεχνολογιών ελέγχου και 
την αναγωγή της πειθαρχίας  και της νοµιµοποιηµένης κρατικής παρέµβασης  σε πρωταρχικά 
χαρακτηριστικά  της νέας οικολογίας των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και θεσµών (Παπαδάκης, 
Ν.- Σπαθαράκη, Α., 2004, 1). 

Επικεντρώσαµε  εξάλλου το ερευνητικό µας ενδιαφέρον µας στην ανάδειξη των θεµε-
λιακών ιδεολογικών προϋποθέσεων που χαρακτήριζαν την εκπαιδευτική πολιτική και σχολική 
ζωή και πράξη της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1967-1974,  λαµβάνοντας 
υπόψη µας: 

α) Τη βαρύτητα  του  κοινωνικοποιητικού και ιδεολογικού  ρόλου του δηµοτικού σχο-
λείου, ως βαθµίδας της υποχρεωτικής φοίτησης και πρώτης οµάδας κοινωνικοποίησης µετά 
την οικογένεια, στην εγχάραξη αξιών και κοινωνικών ρόλων και ως εκ τούτου στη  φυσικο-
ποίηση και αποδοχή της κοινωνικής πραγµατικότητας (Νόβα-Καλτσούνη, Χρ.2005, 114). 
Εξάλλου, όπως  εύστοχα υποδεικνύει ο M. Depaepe,  η επίδραση της  εκπαιδευτικής διαµεσο-
λαβητικής λειτουργίας διασυνδέεται µε το επίπεδο δεκτικότητας των αναπτυσσόµενων ατό-
µων στις επιδράσεις της αγωγής (Depaepe, Μ. 2000, 15).  

β) Το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει στην ελληνική ιστορία και κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης, αφού οι περισσότερες έρευνες ασχολούνται µε την τυπική οργάνωση του εκπαι-
δευτικού θεσµού, παραµελώντας αισθητά την ανάδειξη πτυχών και άτυπων διαµορφωτικών 
παραγόντων  της εσωτερικής λειτουργίας του. 

Έτσι, παρά την εµφανή προσπάθεια ιδεολογικής χρήσης και απόλυτου ελέγχου του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, αδιερεύνητο παραµένει το κρίσιµο ζήτηµα της αποδοχής των νο-
µοθετικών ενεργηµάτων της στρατιωτικής κυβέρνησης για την οργάνωση και λειτουργία της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης· εποµένως και της  πραγµατικής κανονιστικής επίδρασής τους 
στη διαµόρφωση της σχολικής καθηµερινότητας.  

Στην µελέτη µας,  η θέση ότι η λήψη αποφάσεων για την λειτουργία του εκπαιδευτικού 
συστήµατος κατά την περίοδο 1967-1974, ως πολιτική πράξη (πολιτική για την εκπαίδευση), 
συναρτάται µε τη φυσιογνωµία και την ιδεολογία  του καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, 
εδράζεται σε παραδοχές µαρξιστικών και νεοµαρξιστικών προσεγγίσεων για τον ιδεολογικό 
ρόλο της εκπαίδευσης και σε συναφείς νοηµατοδοτήσεις της ιδεολογίας. 

Η ανάδειξη του διαποτισµού της εκπαιδευτικής πολιτικής από την ιδεολογία του κάθε-
στώτος της 21ης Απριλίου σε επίπεδο λήψης και υλοποίησης θεσµικών µέτρων  είτε  για  την 
οργάνωση και τη  διοίκηση της εκπαίδευσης  είτε  για τη ρύθµιση «εσωτερικών» παραµέτρων 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτικά ιδεώδη, αναλυτικά προγράµµατα, σχολικά εγ-
χειρίδια, σχολική ζωή κ.λπ.), προϋποθέτει  την υιοθέτηση της αντίληψης του ιστορικισµού για 
τη πολιτική εκµετάλλευση των ιδεολογιών και κατά συνέπεια του κοµβικού ρόλου  του ιδεο-
λογικού φαινοµένου στη νοµιµοποίηση της εξουσίας και της καθεστωτικής δράσης, διαµέσου 
της «κατασκευής» κατάλληλων «υποκειµενικοτήτων».  
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 Επιπρόσθετα, όµως το υπό διερεύνηση ζήτηµα του ιδεολογικού διαποτισµού  των εκ-
παιδευτικών πρακτικών κατά τη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας, επιβάλλει τη συµπε-
ρίληψη και της αλτουσεριανής οπτικής  για «την υλικότητα» της ιδεολογίας 1 και τη συµβο-
λή της στη διαµόρφωση της λειτουργίας (των πρακτικών) των Ιδεολογικών Μηχανισµών του 
Κράτους (Αλτουσέρ, Λ, ό.π., 102-106). Έτσι, στην έρευνά µας,  η ιδεολογία εξετάζεται είτε 
σε επίπεδο εκφοράς λόγου (θεσµικά κείµενα, σχολική γνώση κ.λπ.) είτε σε επίπεδο υλικότη-
τας, ως πρακτικές δηλαδή του εκπαιδευτικού θεσµού (σχολικές εκδηλώσεις, γιορτές, κ.λπ.), 
που εισπράττει και παράγει ιδεολογία.  

Με την παραδοχή εξάλλου, ότι η επίδραση οποιουδήποτε ιδεολογικού περιεχοµένου 
διαµεσολαβείται από τις αρχές δόµησης του πλαισίου µετάδοσής του,  δηλαδή από την ταυτό-
τητα του «κώδικα  εκπαιδευτικής γνώσης» (Bernstein, B. 1991, 161-162),2 η ανάδειξη των ι-
δεολογικών λειτουργιών της σχολικής γνώσης,  προϋποθέτει τη συλλογή,  ανάλυση και  συνε-
κτίµηση δεδοµένων  για τη σχολική ζωή και πράξη στο δηµοτικό σχολείο της επταετούς δι-
κτατορίας. 

Η  αναζήτηση  των ιδεολογικών επιπτώσεων λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου κατά 
την επταετία  στον επίσηµο  Λόγο  του καθεστώτος  για την εκπαίδευση και παράλληλα στην 
Πράξη των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, υποκινείται από την  αµφισβήτηση 
των θέσεων των  µαρξιστικών θεωριών της αναπαραγωγής, περί ετεροκαθορισµού θεσµών 
και κοινωνικών υποκειµένων από δοµές και διαδικασίες, υποταγµένες στη λογική της κλω-
νοποίησης του κοινωνικού συστήµατος.3   

Είναι γνωστό ότι η συγκατάθεση, η ανταπόκριση  και η συµµόρφωση των πρωταγωνι-
στών της σχολικής ζωής και εποµένως η αντίδραση του δηµοτικού  σχολείου στις  ηγεµονικές 
αξιώσεις κατά την εξελικτική διαδροµή της ελληνικής εκπαίδευσης, θεωρήθηκε µάλλον 
δεδοµένη στα πλαίσια συναφών επιστηµολογικών αντιλήψεων για τον προβλέψιµο,  συµµορ-
φωτικό ρόλο του σχολικού µηχανισµού.  Η  περίπτωση  έτσι διάστασης, υποβόσκουσας ή φα-
νερής, µεταξύ προσδοκώµενων  και υλοποιηµένων ρόλων – δυνατή, σύµφωνα µε την οπτική 
του ερµηνευτικού παραδείγµατος- διερευνήθηκε ελάχιστα.4  

                                                 
1 O Aλτουσέρ διατυπώνοντας την αξιωµατική θέση: “H ιδεολογία έχει υλική υπόσταση”  και θεω-
ρώντας ότι η “ ύλη νοείται µε πολλούς τρόπους”,  εντοπίζει την υλική ύπαρξη της ιδεολογίας στους 
ιδεολογικούς µηχανισµούς του κράτους (I.M.K) και πιο συγκεκριµένα στις πρακτικές που επιβάλλουν 
στα άτοµα. Στην αλτουσεριανή σκέψη το υποκείµενο και ο χαρακτήρας της ιδεολογίας (θρησκευτική, 
εκπαιδευτική, πολιτική), διαµεσολαβούνται από το συγκεκριµένο τυπικο-λειτουργικό στοιχείο, που 
επιβάλλει η λειτουργία των ιδεολογικών µηχανισµών (εκκλησιαστική λειτουργία, σχολική µέρα, πο-
λιτική συγκέντρωση). Oι πρακτικές αυτές ρυθµίζουν τη συµπεριφορά του υποκειµένου, αφού αυτό “ο-
φείλει να µεταγράφει τις ιδέες του στις πράξεις της υλικής πρακτικής του”. H ενσωµάτωση των ιδεών 
του ατόµου στη δράση του, συµβάλλει στη “µετατροπή”/ “ συγκρότησή του” σε υποκείµενο (βλ. Aλ-
τουσέρ, Λ. 1976, 102-106). 
2
Αναφερόµαστε στη «θεωρία των κωδίκων» του Bernstein  και ειδικότερα στη αντίληψη των  «κωδί-
κων» ως πολιτισµικά προσδιορισµένων µηχανισµών τοποθέτησης και στις συναφείς κατηγοριοποιή-
σεις τους, ως µορφών δόµησης και µετάδοσης εκπαιδευτικής γνώσης µε ανάλογες επιπτώσεις στη 
συγκρότηση µορφών συνείδησης, συµβατών µε τις αξιώσεις (κατανοµή εξουσίας, αρχές ελέγχου) των 
ταξικών σχέσεων. Στην  µελέτη µας µε τη  χρήση της έννοιας, αναφερόµαστε στη  γνωσιοπαραγωγική 
λειτουργία του σχολείου, την οποία αντιλαµβανόµαστε ως επιλογή, συγκρότηση και µετάδοση της 
σχολικής γνώσης και ως εκ τούτου ως συνισταµένη περιεχοµένου σχολικής γνώσης και «πρακτικών»  
µετάδοσής τους.  Αναλυτικότερα βλ. Bernstein, B. 1991, 161-167. Για µια σύντοµη επίσης συζήτηση 
βασικών παραδοχών της θεωρίας, βλ. παρακάτω στο υποκεφάλαιο 2.1 της παρούσας µελέτης. 
3
Υπενθυµίζεται ότι  οι θεωρητικοί της αντίστασης (Apple κ.λπ.),  µε αφετηρία τα συµπεράσµατα εθνο-
γραφικών ερευνών για την «αντι-ηγεµονική» συµπεριφορά σχολείων της Αγγλίας και Αµερικής, υ-
ποστηρίζουν ότι οι ιδεολογικές διεργασίες κατασκευής συγκεκριµένης συνειδητότητας,  υπονοµεύο-
νται συχνά από την αντιθετική δράση των πρωταγωνιστών της σχολικής ζωής, στα πλαίσια της 
σχετικής αυτονοµίας του εκπαιδευτικού θεσµού. 
4 Είναι γεγονός, ότι αν και το ζήτηµα της αναντιστοιχίας µεταξύ παιδαγωγικής θεωρίας, θεσµικών προ-
βλέψεων και σχολικής πράξης στο ελληνικό σχολείο, έχει επισηµανθεί (Κανάκης, Ι. 1995, 10),  δεν έ-
χει διερευνηθεί επαρκώς. 
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Υπό το πρίσµα ωστόσο,  των µικρο-κοινωνιολογικών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για 
τον ιδεολογικό ρόλο του σχολείου,  η όποια συζήτηση για τη διασύνδεση εκπαιδευτικής πρά-
ξης και ιδεολογίας, προϋποθέτει την κατανόηση των σχολικών πρακτικών, µέσα κυρίως από 
τη διερεύνηση τη δράσης και των ερµηνειών των συµµετεχόντων (δασκάλων, µαθητών, 
κ.λπ.).  

Η σχολική ζωή προσεγγίζεται  ως κοινωνική πραγµατικότητα,  που µορφοποιείται συνε-
χώς από τη δράση των συντελεστών της. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί απαραίτητα προϊόν ι-
σχύος αποκρυσταλλωµένων θεσµικών συµβάσεων και ηγεµονικών πρακτικών. Συνακόλουθα  
και η αποτελεσµατικότητα κάθε προσπάθειας ιδεολογικής χρήσης του σχολείου και καθυ-
πόταξης της ενδοσχολικής ζωής σε προπαγανδιστικά κελεύσµατα δεν είναι δεδοµένη αλλά 
συνεξαρτάται και από την αντίδραση των ενεργών υποκειµένων (δασκάλων, στελεχών της εκ-
παίδευσης, κ.λπ.). 

Η  υιοθέτηση τέτοιων επιστηµολογικών παραδοχών στα πλαίσια της ερευνάς µας, προ-
βληµατοποιεί ευθέως την «πραγµατική» συµβολή του σχολείου - αποκλίνουσα ή συγκλίνου-
σα µε τη θεσµικά σχεδιασµένη- στη διαδικασία ιδεολογικής αναπαραγωγής. Συνακόλουθα, 
εµπλουτίζει τη µεθοδολογική προσπέλαση ζητηµάτων ιδεολογίας και εκπαίδευσης, στρέφο-
ντας το ερευνητικό ενδιαφέρον στο µικρο-επίπεδο του εκπαιδευτικού θεσµού και στη  µελέτη 
του ρόλου της  ενδοσχολικής κουλτούρας και ιδιαίτερα της  επίδρασης του ανθρώπινου στοι-
χείου στη διαµόρφωση της ιστορικής  εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.5 ∆ηµιουργούνται έτσι 
οι προϋποθέσεις  ρεαλιστικότερης προσέγγισης της σχολικής ζωής και πράξης του παρελ-
θόντος, µε την καταγραφή δρώσων συνιστωσών της, όπως: 

� Της αντίληψης  των εκπαιδευτικών για το επαγγελµατικό καθήκον τους  και  του  
ορισµού της εκάστοτε εκπαιδευτικής κατάστασης, ως παραγόντων της δρά-
σης/διαντίδρασης των εµπλεκοµένων φορέων της ενδοσχολικής ζωής.  

� Της λειτουργίας του εκπαιδευτικού ως εκτελεστή, οργάνου/µέσου αναπαρα-
γωγής σε ένα σχολείο–ιδεολογικό µηχανισµό ή ως ενεργού υποκειµένου µε δυ-
νατότητες αντίστασης στην  ιδεολογική στράτευση του σχολείου. 

� Της διακρίβωσης του πλαισίου διεξαγωγής της γνωσιοπαραγωγικής διαδικασίας, 
διαµέσου της ανάλυσης της παιδαγωγικής συνάντησης, ως συνισταµένης επί-
σηµου συστήµατος µετάδοσης σχολικής γνώσης και ρητού ή άρρητου,  «συντα-
κτικού» πλαισίου κανόνων σχολικής δράσης (πειθαρχία, υπακοή στον ανώτερο). 

Mε αφετηρία αυτούς τους προβληµατισµούς θα διερευνήσουµε τη διασύνδεση  ορ-
γάνωσης και λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου, όπως αυτή καταγράφεται στα επίσηµα 
θεσµικά κείµενα της περιόδου (νόµους, εγκυκλίους)6 ή αναδεικνύεται µέσα από τα αρχεία 
σχολείων και  τις αυτοβιογραφικές αφηγήσεις/ιστορίες ζωής  των  εµπλεκόµενων φορέων  της 
διδακτικής πράξης (δασκάλων, µαθητών, επιθεωρητών), µε τις ιδεολογικές επιλογές του 
απριλιανού καθεστώτος. 

  Tο ερευνητικό µας ενδιαφέρον  θα επικεντρωθεί:  
 

� στην καταγραφή βασικών αξόνων  της ιδεολογίας της δικτατορίας, 
� στην  παρουσίαση των εκπαιδευτικών ιδεωδών κατά την υπό µελέτη περίοδο,  

                                                 
5 Όπως αναφέρει η ∆. Καρακατσάνη, ιστορικοί της κοινωνικής κατεύθυνσης ( Montgomery, Thomson)  
στα πλαίσια της αντίληψής τους για την  καθοριστική  επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στη δια-
µόρφωση της ιστορίας, έχουν αναφερθεί στην υπαρκτή αλλά υποτιµηµένη ικανότητα των δασκάλων 
να διαµορφώνουν την εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Το παραπάνω σκεπτικό, φαίνεται να επαλη-
θεύεται από εµπειρικά δεδοµένα για την επίδραση της δράσης δασκάλων στην αναδιάρθρωση παγιω-
µένων θεσµικών ρυθµίσεων (Καρακατσάνη, ∆. 2007 ). 
6 Για τον καθοριστικό ρόλο της εγκυκλίου στη διαµόρφωση της σχολικής ζωής, βλ. Xρόνης, Στ. ό.π., 
35-36. 



 6

� στη συζήτηση των ιδεολογικών εγγραφών της  θεσµικής δράσης της δικτατορίας 
στη δοµή και  διοίκηση της εκπαίδευσης  

� στη διερεύνηση των ανατροπών που προκάλεσε στη λειτουργία του εκπαιδευ-
τικού θεσµού,  µε δεδοµένο τα κεκτηµένα  της µεταρρύθµισης του 1964, 

� στην επιλογή και  στο σχεδιασµό της επίσηµης σχολικής γνώσης διαµέσου της 
µελέτης των  αναλυτικών, ωρολόγιων προγραµµάτων και των µεταβολών του 
περιεχοµένου και της µορφής των  σχολικών εγχειριδίων,  

� στη σκοποθεσία του δηµοτικού σχολείου, 
� στο  ρόλο του δασκάλου και στις νοηµατοδοτήσεις του επαγγελµατικού καθήκο-

ντος 
� στην οργάνωση της σχολικής και εξωσχολικής ζωής (σχολικές εκδηλώσεις, 

εκδροµές, κ.λπ.). 
 
H οριοθέτηση του προβλήµατος της ερευνάς µας ολοκληρώνεται µε την καταγραφή των  

περιορισµών και των δυσκολιών,  που επιβάλλονται από την όλη προβληµατική της και τις 
συνθήκες διεξαγωγής της, όπως:  

 
� η συνειδητοποίηση, ότι η κατασκευή ερµηνευτικού πρίσµατος για την προσέγ-

γιση της σχέσης ιδεολογίας και εκπαίδευσης, παραπέµπει στις παραδοχές συγκε-
κριµένου επιστηµολογικού πλαισίου,  

� οι δυσκολίες συλλογής και επεξεργασίας αρχειακού υλικού, δεδοµένης της δια 
νόµου καταστροφής πολλών αρχείων στη µεταπολιτευτική περίοδο,  

� ο ορισµός λειτουργικών κατηγοριών ανάλυσης για τον εντοπισµό των προσπα-
θειών ιδεολογικής στράτευσης του σχολικού µηχανισµού, λόγω της εννοιολο-
γικής ασάφειας και πολυπλοκότητας του όρου «ιδεολογία» και ειδικότερα  της 
ρευστότητας και αντιφατικότητας του ιδεολογικού λόγου του καθεστώτος της 
21ης Απριλίου 1967,   

� η µελέτη  της σχολικής ζωής µιας συγκεκριµένης περιόδου µέσα από τη συλλο-
γή προσωπικών µαρτυριών και δεδοµένων, αξιολογικά ίσως φορτισµένων,   

� η δυσκολία ανασύνθεσης του πραγµατικά βιωµένου εκπαιδευτικού παρελθόντος 
κατά την υπό µελέτη περίοδο, λόγω της αλλοίωσης που επιφέρει η χρονική 
απόσταση και των µεθοδολογικών προβληµάτων που εµπεριέχει κάθε εκ των υ-
στέρων προσπάθεια καταγραφής τους,  

� η  απουσία της «φωνής» µαθητών της περιόδου κατά την προσπάθεια ανασυ-
γκρότησης της βιωµένης πραγµατικότητας των εµπλεκοµένων σην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

 
Πιστεύουµε ότι η µελέτη της διείσδυσης της ιδεολογίας του καθεστώτος 21ης Απριλίου 

1967 στην εκπαιδευτική πολιτική και σχολική ζωή και πράξη της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 
αναδεικνύοντας παραµέτρους της σχέσης  Κράτους, ιδεολογίας, εκπαίδευσης και  εκφάνσεις 
του ιδεολογικού ρόλου του  σχολικού µηχανισµού,  θα συµβάλει στη  συγκρότηση ενός ευρύ-
τερου  πλαισίου κατανόησης της λειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσµού,  που να αναδεικνύει 
τις σχέσεις των εκπαιδευτικών φαινοµένων µε τους εκάστοτε διαµορφωτικούς κοινωνικούς 
παράγοντες,  τόσο σε  επίπεδο θεσµικών προσδοκιών (εκπαιδευτική πολιτική) όσο και εκπαι-
δευτικών αποτελεσµάτων (εκπαιδευτικές πρακτικές). Ειδικότερα, η διερεύνηση κρίσιµων ζη-
τηµάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου της επταετούς της 
δικτατορίας,  θα µπορούσε να συντελέσει στη δόµηση µιας πρότασης κοινωνικοϊστορικής α-
νάλυσης της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, µε άξονα τη σχέση µεσοπολεµικών, µετεµφυλια-
κών, µεταπολιτευτικών ιδεωδών αγωγής και εκπαιδευτικών πρακτικών.    
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1.2. Ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 
 

 
 

Από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας προκύπτει ότι το ενδιαφέρον των 
σχετικών µε το θέµα µας µελετών, εστιάζεται πρωτίστως στην ανάδειξη ζητηµάτων εκπαι-
δευτικής πολιτικής και «εξωτερικής» µεταρρύθµισης, σχετικών µε τη δοµή και τη διοίκηση 
του εκπαιδευτικού συστήµατος σε συγκεκριµένες περιόδους και δευτερευόντως στην κατά-
νόηση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου και την αποτύ-
πωση της ταυτότητας και της εξέλιξης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του. 7 

Και στη δεύτερη κατηγορία µελετών πάντως, διερευνώνται συνήθως συγκεκριµένες πα-
ράµετροι της θεσµοποιηµένης εκπαίδευσης, όπως: οι υποκειµενικές προϋποθέσεις επιτυχίας 
της διδασκαλίας και της µάθησης (οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον µαθητών, κοινω-
νιολογικά και επιστηµονικά χαρακτηριστικά δασκάλου κ.λπ.) ή οι ιδεολογικές χρήσεις της 
σχολικής γνώσης, µέσα από τη συζήτηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών διάρθρωσης ανα-
λυτικών προγραµµάτων και σχολικών εγχειριδίων.  

Καταγράψαµε επίσης έλλειψη εργασιών για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία 
του  δηµοτικού σχολείου και ιδιαίτερα για τις κοινωνιολογικές διαστάσεις της σχολικής ζωής 
και πράξης, ως «δράσης» µε κοινωνικοπολιτικές αφετηρίες. Είναι άλλωστε γνωστό, ότι οι  
κοινωνικές αφετηρίες  της θεσµικής  γένεσης του σχολείου,  επηρέασαν τη µελέτη των λει-
τουργιών του, στρέφοντας το ερευνητικό ενδιαφέρον στην ανάλυση του κοινωνικού του ρό-
λου και  µόνο µετά τη δεκαετία του ΄70, στη συζήτηση πτυχών της σχολικής καθηµερινότητας 
(Νόβα- Καλτσούνη,  Χ. ό.π., 115). Έτσι και στο  διεθνή χώρο, η ανάλυση της εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας του µικροεπιπέδου (σχολική τάξη, σχολική ζωή κ.λπ.),  άργησε  να προσελ-
κύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον των ιστορικών της εκπαίδευσης, υπό την κυριαρχία  της ι-
στορίας των ιδεών και της εµµονής της στη µελέτη της επίδρασης των µακροδοµών.8   

Επιπρόσθετα, όσοι προσπάθησαν,  ως ιστορικοί «της σχολικής τάξης», να κινηθούν στο 
µικροεπίπεδο του εκπαιδευτικού θεσµού, υιοθετώντας εθνοµεθοδολογική προσπέλαση για 
την ανασύνθεση της σχολικής ζωής του παρελθόντος, αντιµετώπισαν ποικίλα µεθοδολογικά 
προβλήµατα, κυρίως λόγω της ένδειας κατάλληλων πηγών. Μόνο σχετικά πρόσφατα,  η ανα-
βίωση του ενδιαφέροντος για τη δηµιουργία σχολικών µουσείων, επέτρεψε την πρόσβαση σε 
υλικό που να µπορεί πράγµατι να «φωτίσει» αγνοηµένες πτυχές του σχολικού παρελθόντος 
από την επίσηµη ιστοριογραφία της εκπαίδευσης (Depaepe, M.2000, 10). 

Κατά συνέπεια,  ενώ έχουν αναλυθεί οι θεσµικοί όροι λειτουργίας του ελληνικού εκπαι-
δευτικού συστήµατος, υπό το πρίσµα κυρίως µαρξιστικών προσεγγίσεων και µε θεµελιώδη 
παραδοχή τον ετεροκαθορισµό θεσµών και ανθρώπων από δοµές (οικονοµικές κ.λπ.) και δια-

                                                 
7 ∆ιαφορετική πρόταση για την προσέγγιση των λειτουργιών και των  ποιοτικών χαρακτηριστικών τού 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, συγκροτεί η  µελέτη του Γ. Κανάκη (1995),  µε αντικείµενο την 
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του νεοελληνικού σχολείου από τον  Ι. Καποδίστρια µέχρι και το 
1910. Η θεωρητική πρόταση και το τριεπίπεδο σχήµα ανάλυσης εκπαιδευτικού θεσµού (παιδαγωγική 
θεωρία, θεσµικές προβλέψεις, σχολική πράξη) που εγκαινιάζει ο συγγραφέας,  παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την οριοθέτηση του προβλήµατος τής  έρευνάς µας και τη µεθοδολογική προσπέλαση 
των λειτουργιών του δηµοτικού σχολείου κατά την επταετή δικτατορία, συµβάλλοντας στον καθο-
ρισµό των δύο βασικών ερευνητικών διαστάσεων της: θεσµικού πλαισίου και σχολικών πρακτικών.  
8 Αναφερόµαστε στην κυριαρχία της «µακρο»-προοπτικής στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης–κοινή 
στη σκέψη φονξιοναλιστών και µαρξιστών θεωρητικών- κατά την οποία, η λειτουργία του εκπαιδευ-
τικού θεσµού  υποτάσσεται  στις ανάγκες της κοινωνίας (οικονοµικές, ιδεολογικές , ταξικές κ.λπ.) και 
ως εκ τούτου είναι προδιαγεγραµµένη.  Ως εκ τούτου το ερευνητικό ενδιαφέρον  στρέφεται κυρίως στη 
ανάλυση της  σχέσης κοινωνίας και εκπαίδευσης. 
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δικασίες (σχέσεις παραγωγής κ.λπ.),  έχει  παραµεληθεί  η καταγραφή της συµπεριφοράς των 
φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, ιδιαίτερα σε επίπεδο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης9  και 
οι επιδράσεις της στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.  

Με εµφανή δηλαδή την επίδραση οπτικών της κλασικής εκπαιδευτικής ιστοριογραφίας, 
παρατηρείται «το παιδαγωγικό παράδοξο»,10 να αντιµετωπίζεται ως δεδοµένη η µετατροπή 
των εκπαιδευτικών προθέσεων σε εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, χωρίς να αναλύεται η δια-
µεσολάβηση του σχολικού περιβάλλοντος και των πρωταγωνιστών του και να ερµηνεύονται 
φαινόµενα αναντιστοιχίας θεσµικών προβλέψεων και σχολικής πράξης (Κανάκης, Ι. 1995· 
Καρακατσάνη, ∆. 2007).  

 Έτσι, η συζήτηση «γύρω» από την ελληνική εκπαίδευση, η ερευνητική ενασχόληση 
δηλαδή µε παραµέτρους διαµόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου, φαίνεται να  λειτούργησε 
ανασταλτικά για την πολύπλευρη διερεύνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη ρεαλιστι-
κή αποτύπωση  του τι συµβαίνει τελικά στην καρδιά της εκπαίδευσης, µέσα στο ελληνικό  
σχολείο.  

Ειδικότερα, από την ανασκόπηση της σχετικής µε το θέµα µας βιβλιογραφίας, προκύ-
πτει ότι οι ελάχιστες µελέτες της εκπαίδευσης στην περίοδο της δικτατορίας 1967-1974 
αποτελούν ιστορικές προσεγγίσεις µε θεµατολογικές τοµές: α) πτυχές της διδακτικής πράξης 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, β) την επιλογή και τη διάρθρωση της σχολικής γνώσης 
(Αναλυτικά Προγράµµατα, σχολικά εγχειρίδια κ.λπ.), γ) την πανεπιστηµιακή πολιτική της 
απριλιανής δικτατορίας, δ) την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής και τη διερεύνηση της εκπαι-
δευτικής πραγµατικότητας του µακρο-επιπέδου.  

Oι µελέτες της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις 
κοινωνιολογικές διαστάσεις είτε του σχεδιασµού και της επιλογής της σχολικής γνώσης 
(Nούτσος, X. 1973· Karakatsani, D., 1999) είτε της διδακτικής πράξης στο χώρο της Mέσης 
Eκπαίδευσης (Xρόνης, Στ. 1993). Ιδιαίτερα ο Στ. Χρόνης, εξετάζοντας  το ρόλο των εγκυ-
κλίων στη λεπτοµερή  ρύθµιση της σχολικής καθηµερινότητας και ως εκ τούτου «στην περι-
χαράκωση», «υπαλληλοποίηση και αδρανοποίηση του εκπαιδευτικού, τεκµηριώνει τη συµβο-
λή τους στην άσκηση κοινωνικού ελέγχου µε την παράθεση αξιόλογων εµπειρικών δεδο-
µένων. Αναγνωρίζοντας όµως τα προβλήµατα αναβίωσης του εκπαιδευτικού παρελθόντος, 
περιορίζεται στην ανάλυση του θεσµικού πλαισίου οργάνωσης διδακτικής πράξης στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση κατά την περίοδο 1961-1981, χωρίς  να ελέγξει  τα  αποτελέσµατα 
της υλοποίησής του (Χρόνης, Στ., ό.π., 15).  

Ωστόσο, οι εργασίες των Χ. Νούτσου (ό.π.) και  Στ. Χρόνη (ό.π.) - αν και δεν αναφέ-
ρονται  στη λειτουργία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης - αναδεικνύοντας τη διαλεκτική σχέση 
των ιδεολογικοπολιτικών επιλογών του καθεστώτος της 21ης Aπριλίου 1967,  µε βασικές πα-
ραµέτρους της φυσιογνωµίας της σχολικής γνώσης (Nούτσος, X., ό.π., 284-299) και της δι-
δακτικής πράξης (Xρόνης, Στ., ό.π.), συµβάλλουν στη διαµόρφωση ανάλογων υποθέσεων 
εργασίας για τη διερεύνηση της λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου.  

                                                 
9 Με  την καταγραφή  του διαµεσολαβητικού ρόλου του εκπαιδευτικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης µέσα από την ανάλυση γραπτών τεκµηρίων και την επεξεργασία προφορικών µαρτυριών,   
ασχολείται η Π. Γιαννακάκη (1997). Με τις ερευνητικές επισηµάνσεις της,  επιχειρεί  να εµπλουτίσει 
τη µονοσήµαντη  θεώρησή  του ως διαχειριστή αναπαραγωγής µε την ανάδειξη των λειτουργιών του 
ως δρώντος προσώπου και εν δυνάµει φορέα (διαχειριστή) αλλαγών. Η προβληµατική τής υπό συ-
ζήτηση µελέτης, θέτοντας νέες παραµέτρους ανάλυσης του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος, επηρέασε τις 
ερµηνευτικές παραδοχές και εποµένως και το ερευνητικό πεδίο της ερευνάς µας, σχετικά µε τη διερεύ-
νηση του ρόλου του δασκάλου κατά τη δικτατορία 1967-1974.  
10 Με τη χρήση  του όρου «παιδαγωγικό παράδοξο» χαρακτηρίζεται η δεσπόζουσα αντίληψη της 
ιστορίας της εκπαίδευσης, κατά την οποία  θεωρείται «παραδόξως» δεδοµένη η αντιστοιχία στόχων 
και αποτελεσµάτων, που όχι µόνο δεν ταυτίζονται αλλά συχνά βρίσκονται σε πλήρη διάσταση. Η 
υιοθέτηση µιας τέτοιας οπτικής, κατέστησε περιττή την ανάλυση  της εκ των προτέρων προβλέψιµης 
καθηµερινής σχολικής ζωής ( Depaepe, M. 2000, 19).  
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Ιδιαίτερα, η συζήτηση της νοµικής αλλά κυρίως της λειτουργικής ισχύος των εγκυ-
κλίων διαταγών (υπουργών, επιθεωρητών  κ.λπ.),  τόσο στη διαµόρφωση των σχολικών πρα-
κτικών όσο και στη µαταίωση ή ενεργοποίηση της επίσηµης κυβερνητικής πολιτικής για την 
εκπαίδευση (Χρόνης, Στ., ό.π., 35-36), καθιστά αναγκαία την ανάλυσή τους κατά τη διε-
ρεύνηση κάθε συµβάντος  εκπαιδευτικής πολιτικής, ως λόγου κυρίως κανονιστικού περιεχο-
µένου. 11 

Oι σχετικές εξάλλου εργασίες για τα χαρακτηριστικά της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
επικεντρώνονται στην ανάδειξη του κοινωνικοποιητικού ρόλου των σχολικών εγχειριδίων  
κατά την υπό µελέτη περίοδο. H κριτική τους αφορµάται  από κίνητρα περισσότερο παραπαι-
δαγωγικά παρά παιδαγωγικά (Kαψάλης, A., Xαραλάµπους, ∆. 1995, 210),  αφού το περιεχό-
µενό τους  εξετάζεται  σαν µηχανισµός  ιδεολογικής αναπαραγωγής, ικανός να καθορίσει τη 
συνειδητότητα  των ατόµων µε  την επιβολή  συγκεκριµένων προτύπων, στάσεων και αξιών.12  

H παρουσία τους αρχίζει µε  τη µελέτη της Ά. Φραγκουδάκη (Φραγκουδάκη, Ά. 1978) 
για το περιεχόµενο των Aναγνωστικών, που εγκρίθηκαν το 1954 και χρησιµοποιήθηκαν 
αµετάβλητα πάνω από είκοσι χρόνια,  µε κάποιες µεταβολές του περιεχοµένου τους, ουσια-
στικότερες ίσως αλλά εξαιρετικά βραχύχρονες, µόνο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης του 1964. Tα συµπεράσµατα της έχουν ιδιαίτερη σηµασία για µας, αφού 
αναδεικνύουν πτυχές της ιδεολογικά µπλοκαρισµένης γνωσιοπαραγωγικής λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού θεσµού· της µετάδοσης αξιών, για “την παραγωγή” ιδανικών πολιτών: “υπο-
ταγµένων, πειθήνιων, δίχως κριτική σκέψη {...}” ( ό.π., 7).13 Το γεγονός µάλιστα της ε-
πανέγκρισής τους στην αρχική τους µορφή και της αντικατάστασης των αναµορφωµένων 
αναγνωστικών της µεταρρύθµισης του 1964 µετά την έλευση της δικτατορίας,  καταδεικνύει 
ασφαλώς  το άµεσο  ενδιαφέρον της στρατιωτικής κυβέρνησης για την επιλογή της σχολικής 
γνώσης. Παράλληλα,  δηµιουργεί  βάσιµα ερευνητικά ερωτήµατα για τα κριτήρια και τις ι-
δεολογικές αναφορές των περιεχοµένων που επανήλθαν ή αποκλείστηκαν στα αναγνωστικά 
της δικτατορικής κυβέρνησης, τα οποία συµβάλλουν στην οριοθέτηση του αντικειµένου της 
εργασίας µας.   

Η συζήτηση των  ιδεολογικών χαρακτηριστικών  της σχολικής γνώσης συνεχίζεται από 
τη ∆. Kαρακατσάνη, µε τη διερεύνηση του τρόπου πολιτικής κοινωνικοποίησης των µα-
θητών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας 1967-1974 (Karakatsani, D., 1999, 
353).  H συγγραφέας αναλύει το περιεχόµενο των δύο  σχολικών εγχειριδίων που χρησιµοποι-
ήθηκαν για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Aγωγής του Πολίτη στη Mέση και Στοιχειώδη 
Eκπαίδευση: την  Πολιτική Aγωγή του Θ. Παπακωνσταντίνου και την Aγωγή του Πολίτου του 
A.A. Tσιρίµπα. O εντοπισµός των αξιών πολιτικής κοινωνικοποίησης των µαθητών κατά την 
υπό µελέτη περίοδο, αναδεικνύοντας την πρωταρχική θέση ιδεολογηµάτων του απριλιανού 
καθεστώτος (ελληνοχριστιανικός πολιτισµός, προγονολατρεία, εθνικισµός), καταδεικνύει την 
προπαγανδιστική χρήση του συγκεκριµένου µαθήµατος.  

Σε πιο πρόσφατη µάλιστα µελέτη της η ίδια ερευνήτρια (Καρακατσάνη, ∆. 2004, 107-
111),  κατά τη συζήτηση της  ιστορικής εξέλιξης της πολιτικής εκπαίδευσης  και ειδικότερα 
της  πορείας της Πολιτικής αγωγής στην Ελλάδα, αναδεικνύει ευθέως τη διαχρονική συνε-

                                                 
11 Αναφερόµαστε στις λειτουργίες της εκπαιδευτικής πολιτικής ως λόγου προτασιακού και κανονιστι-
κού περιεχόµενου. Αναλυτικότερα για τη συζήτηση της  έννοιας «εκπαιδευτική πολιτική», βλ. πα-
ρακάτω, στο σχετικό κεφάλαιο της εργασίας µας.  
12 Είναι γνωστό ότι η διασύνδεση της ιδεολογίας µε την οργάνωση της σχολικής γνώσης, συζητήθηκε 
από την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργίας ενός νέου κλάδου στη 
δεκαετία του ‘60 :της Kοινωνιολογίας της Γνώσης.  H µελέτη του ιδεολογικού ρόλου του σχολικού 
εγχειριδίου, είναι προφανώς επηρεασµένη από τα πορίσµατα του συγκεκριµένου κλάδου.  
13 Ανάλογες ήταν οι διαπιστώσεις µας στα πλαίσια της µεταπτυχιακής µας εργασίας για την προπα-
γανδιστική λειτουργία της πρώτης σειράς αναγνωστικών από τον ΟΕΣΒ (Οργανισµού Εκδόσεως 
Σχολικών Βιβλίων) κατά τη µεταξική δικτατορία και την  προσπάθεια ενδυνάµωσή της µε τον επανα-
καθορισµό βασικών παραµέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σπαθαράκη, Α. 2001, 301-316). 
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ξάρτηση των ειδικών χαρακτηριστικών του µαθήµατος µε τις σταθερές συνιστώσες της 
νεοελληνικής ιδεολογίας (κλασικισµός, ελληνοχριστιανισµός, εθνικισµός) και το ουσιαστικό 
έλλειµµα που επέφερε η κυριαρχία της στην ανάπτυξη και  λειτουργία της κοινωνίας των 
πολιτών. Ειδικότερα, η ιδεολογία του απριλιανού καθεστώτος, ως παρακολούθηµα των ιδεο-
λογικών αγκυλώσεων του εµφυλιακού και µετεµφυλιακού κράτους της ∆εξιάς, αποτυπώνεται 
στη σκοποθεσία  του µαθήµατος της πολιτικής αγωγής κατά την υπό µελέτη περίοδο.14 Με 
αισθητή  την αναβίωση ιδεολογικών αξιωµάτων της 4ης Αυγούστου, συνεχίζεται ο εµποτισµός 
των εκπαιδευοµένων µε προαστικά εθνικιστικά οράµατα, «βολικά»  για την ιδεολογικοπο-
λιτική και οικονοµική χειραγώγηση της ελληνικής κοινωνίας και την παραγωγή πειθήνιων 
πολιτών (ό.π., 110).  

Σύµφωνα πάντως µε τις επισηµάνσεις της ∆. Καρακατσάνη,  το δικτατορικό καθεστώς 
δε φαίνεται να καινοτοµεί, σε επίπεδο τουλάχιστον εκπαιδευτικών σκοπών για το υπό µελέτη 
µάθηµα. Ο εθνικός προσηλυτισµός, ο πολιτικός φρονηµατισµός των µαθητών, ο ελληνοχρι-
στιανικός πολιτισµός, οπατριωτισµός αποτελούσαν βασικές συνιστώσες του κυρίαρχου µο-
ντέλου πολιτικής αγωγής-διαπαιδαγώγησης πριν από τη µεταπολεµική περίοδο και µέχρι του-
λάχιστον το 1976, όταν άρχισαν να τροποποιούνται οι αντιλήψεις για τη συγκρότηση σχο-
λικής γνώσης και τη διαπαιδαγώγηση του πολίτη (ό.π., 128).  

Εξάλλου,  µια πρώτη ανάλυση των θεσµικών  εξελίξεων και των συναφών δράσεων στο 
χώρο της  Γενικής και της Ανώτατης Εκπαίδευσης, την περίοδο της δικτατορίας (Παπαδάκης, 
Ν.- Σπαθαράκη, Α. 2004), καταδεικνύει: α) την προσπάθεια ένθεσης συγκεκριµένων ιδεολο-
γικών προβολών στους Λόγους και στις Πολιτικές και των τριών βαθµίδων της εκπαίδευσης, 
β) τη θεσµοποίηση µιας νέας τεχνολογίας της εξουσίας, που εδράζεται στη δηµιουργία ενός 
γραφειοκρατικού, συγκεντρωτικού και περίπλοκου µηχανισµού οργάνωσης και εποπτείας της 
εκπαίδευσης, γ) την επιβολή ισχυρών τεχνικών επιτήρησης και πειθάρχησης του διδακτικού 
προσωπικού για τη διασφάλιση της εύρυθµης ιδεολογικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού µη-
χανισµού.  

Σε µια τέταρτη κατηγορία µελετών εντάσσονται απλούστερες ή συνθετότερες προσπά-
θειες ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής της επταετούς δικτατορίας, µε κύριο ερευνητικό 
άξονα την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση/αντιµεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος.  
Στο πλαίσιο αυτό η Θ. Ανθογαλίδου-Βασιλακάκη, στην εργασία  της µε τίτλο: «Η οργάνωση 
της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα πριν και µετά τη µεταρρύθµιση 
του 1976»,15 θέτοντας ως σκοπό τη συγκριτική αποτίµηση του µεταρρυθµιστικού επεισοδίου 
του 1976, αφιερώνει µεγάλο µέρος της στην αποτύπωση των πρότερων θεσµικών εξελίξεων 
στη γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση, κατά την περίοδο της επταετούς δικτατορίας. Η 
ερευνά της στηρίζεται στην αναλυτική περιγραφή αρχικά και συγκριτική ανάλυση στη συ-
νέχεια, των προκαθορισµένων  «εξωτερικών» και «εσωτερικών» εκπαιδευτικών θεσµών των 
δυο προαναφερόµενων περιόδων. Υπό το πρίσµα αυτό, το αντικείµενο της µελέτης της  διαρ-
θρώνεται σε τρεις άξονες, σύστοιχους  µε τις προαναφερόµενες κατηγορίες: α) τη διοιηκητική 
οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο β) τη διάρ-
θρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος (τύποι σχολείων, βαθµίδες, εξετάσεις), γ) την ποιοτική 
διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής ή κατά την ερευνήτρια «την παιδαγωγική οργάνωσή» 
του, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της στη µελέτη των αναλυτικών και ωρολόγιων προγραµ-
µάτων και στη συζήτηση του τρόπου εγγραφής των µαθητών στο δηµοτικό και στο γυµνάσιο. 

                                                 
14
Αξίζει να σηµειωθεί ότι  οι σταθµοί της  ιστορικής εξέλιξης της πολιτικής αγωγής στην πρωτοβάθµια 

και δευτεροβάθµια εκπαίδευση (1957–1998), καταγράφονται  από την ερευνήτρια σε συνοπτικό πί-
νακα, που συµπεριλαµβάνει χρονολογίες, διατάξεις, σκοπούς διδασκαλίας, εγχειρίδια, θεµατικούς ά-
ξονες περιεχοµένου ( ό.π., 117-126). 
15 Ανθογαλίδου- Βασιλακάκη, Θ., Η οργάνωση της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα πριν και µετά τη µεταρρύθµιση του 1976. Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. Επιστηµονική 
Επετηρίδα  Φιλοσοφικής Σχολής, 1980.  
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 Η ερευνήτρια αν και προβαίνει σε εξαντλητική συλλογή, θεµατική καταγραφή  και α-
ναφορά των θεσµικών κειµένων των δύο περιόδων, περιορίζεται κατεξοχήν στην περιγραφική 
ανάλυσή τους,  ιδιαίτερα όσον αφορά την περίοδο της επταετούς δικτατορίας. Κατά την τε-
λική αποτίµηση όµως, της µεταρρύθµισης του 1976, κατορθώνει να εµβαθύνει περισσότερο, 
επισηµαίνοντας: α)τις αντιµεταρρυθµιστικές προθέσεις της δικτατορίας στον τοµέα του εκ-
συγχρονισµού των δοµών του εκπαιδευτικού συστήµατος, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, β) 
την ανακοπή του ρεύµατος προς τις ανώτατες σχολές και συνακόλουθα της υπερεκπαίδευσης 
που επέτρεπε µεγάλη κοινωνική κινητικότητα, µε την ενίσχυση της ενδιάµεσης βαθµίδας α-
νώτερης εκπαίδευσης και τη λήψη µέτρων, όπως: η ίδρυση των Κ.Α.Τ.Ε.Ε µε τη χρηµατοδό-
τηση της διεθνούς τράπεζας, την πρόβλεψη εισαγωγής των αριστούχων άνευ εξετάσεως στις 
Παιδαγωγικές Ακαδηµίες, τη µείωση του αριθµού των εισακτέων στις ανώτατες σχολές. Πρό-
κειται, σύµφωνα µε την ερευνήτρια, για πολιτική της δικτατορίας στο χώρο της ανώτερης εκ-
παίδευσης, που θεωρήθηκε ιδιαίτερα επιτυχηµένη και  ενισχύθηκε στα πλαίσια της µεταρρύθ-
µισης του 1976 (Ανθογαλίδου-Βασιλακάκη, Θ. 1989, 163). 

Εν κατακλείδι, η συµβολή της προαναφερόµενης εργασίας στην επίτευξη των ερευνη-
τικών µας στόχων, έγκειται κυρίως στη διασάφηση και συστηµατική ταξινόµηση του θεσµι-
κού πλαισίου της εξεταζόµενης περιόδου.  

Στην ίδια κατηγορία συγκαταλέγονται επίσης ανακοινώσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια και  
διδακτορικές διατριβές, που εντάσσουν τα εκπαιδευτικά τεκταινόµενα της δικτατορίας στο 
ευρύτερο πλαίσιο της µεταπολεµικής περιόδου.16 Στα ερευνητικά τους πορίσµατα αναδεικνύ-
εται η συµπερίληψη προοδευτικότερων θέσεων στη θεσµική ρύθµιση κρίσιµων εκπαιδευτι-
κών ζητηµάτων (π.χ. γλώσσα εκπαίδευσης, έτη υποχρεωτικής φοίτησης κ.λπ.), κατά την πο-
ρεία της επταετούς διακυβέρνησης της χώρας. Στις εργασίες του Σ. Μπουζάκη (1998), του Α. 
Ανδρέου (1999), του ∆. Χαραλάµπους (1990) στη µεταρρυθµιστική δράση του δικτατορικού 
καθεστώτος, µε κριτήριο τις προτεραιότητες της ρητορικής της, διακρίνονται ουσιαστικά δύο 
υποπερίοδοι, περισσότερο ή λιγότερο στιγµατισµένες µε τη µετεµφυλιακή ιδεολογία:  

α) η  πρώτη, που έχει αφετηρία την επιβολή του καθεστώτος και  λήξη την περίοδο 
εδραίωσης της εξουσίας του, γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 1970, χαρακτηρίζεται από 
την έµφαση που δίνει στο ιδεολογικό στοιχείο,  

β) η δεύτερη, που έπεται χρονικά της πρώτης και εκτείνεται µέχρι το τέλος της δικτατο-
ρικής εκτροπής, χαρακτηρίζεται από τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος στην εναρµόνιση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος µε τις κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες της χώρας (Μπουζάκης, Σ. 
1998, 203-210).  

Επιβεβαιώνοντας την  προαναφερόµενη  σχηµατική διάκριση, ο Α. Ανδρέου, αναγνω-
ρίζει, κατά την πρώτη περίοδο της διδακτορικής διακυβέρνησης, το πνεύµα «της εκδικητικής 
αντίδρασης» σε βάρος των κεκτηµένων της µεταρρύθµισης του 1964. Εντοπίζει επίσης την 
προσπάθεια  επαναφοράς των εκσυγχρονιστικών-αναπτυξιακών στόχων και ενίσχυσης της 
τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, βάσει των Πορισµάτων της Επιτροπής Παιδείας του 
1971-73 όταν «έχει αποκαταστήσει όλα τα βασικά στοιχεία της συντηρητικής εκπαιδευτικής 
παράδοσης» (Ανδρέου, Α. 1999,  152). Στη µελέτη του επισηµαίνεται επίσης,  η συµβολή των 
φιλελεύθερων επιλογών της εκπαιδευτικής πολιτικής της δικτατορίας στην εδραίωση ανά-
λογων επιλογών κατά την περίοδο της µεταπολίτευσης.  

                                                 
16 Μπουζάκης, Σ., Ελληνική εκπαίδευση κατά την περίοδο της δικτατορίας (1967-1974), στο 
Επιστηµονική Επετηρίδα του Π.Τ.∆.Ε. Πανεπιστηµίου Πατρών  «Αρέθας» , τόµος 1. Πάτρα: 1998, σ. 
203-210,  Ανδρέου, Α., Η εκπαιδευτική πολιτική 1967-1974. Στο Θέσεις, 1999, 66, 141-160, Παπα-
µανώλης, Κ., Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στη µεταπολεµική Ελλάδα (1941-1988). ∆ιδακτορική 
διατριβή ανέκδοτη. Πειραιάς: 1989, Πολυχρονόπουλος, Π., Παιδεία και Πολιτική στην Ελλάδα: 
κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των ιδεολογικών και γνωστικών λειτουργιών  του σχολικού συστή-
µατος. Αθήνα: Καστανιώτης, 1980  
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Ο ∆. Χαραλάµπους, στη διδακτορική διατριβή του µε τίτλο: «Εκπαιδευτική πολιτική 
και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στη µεταπολεµική Ελλάδα» (Χαραλάµπους, ∆. 1990),  προ-
βαίνει σε µια εµπεριστατωµένη ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής της επταετούς δικτα-
τορίας,  συµπεριλαµβάνοντας, κατά τη συζήτηση του θεσµικού πλαισίου της περιόδου, ανα-
φορές της διαδικασίας συγκρότησής του. Παρουσιάζει έτσι,  τις συζητήσεις των συνταγµα-
τικών κειµένων, τις ιδεολογικές αναφορές των απόψεων για την εκπαίδευση των κυβερνη-
τικών αξιωµατούχων, τις βασικές αρχές «της ηµιεπίσηµης» εκπαιδευτικής πολιτικής του 
καθεστώτος, όπως χαρακτηρίζει τα Πορίσµατα της Επιτροπής Παιδείας της περιόδου 1971-
73. Σύµφωνα µε τις ερευνητικές του επισηµάνσεις  επιβεβαιώνεται η  τάση φιλελευθεροποίη-
σης του µεταρρυθµιστικού λόγου της δικτατορίας (ό.π., 262).  

Η πιο ολοκληρωµένη και αυτοτελής προσπάθεια συνθετικής διερεύνησης µεγάλου 
εύρους θεµατικών, αναφορικά µε την εκπαίδευση της επταετούς δικτατορίας, καταγράφεται 
στην πρόσφατη  διδακτορική διατριβή του Τρ. ∆ούκα (2008) µε τίτλο: «Η πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια  γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση την περίοδο της δικτατορίας (1967-
1974): Τεκταινόµενα, Πολιτικές και φορείς δράσης»17. Στα πλαίσιά της, µε τη χρήση της 
ιστορικής µεθόδου και την αξιοποίηση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, διερευνώνται 
πτυχές της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος, σε επίπεδο τόσο διαδικασίας συζήτησης 
όσο και εφαρµογής των θεσµικών κειµένων. Με τη διεισδυτική, τεκµηριωµένη και λεπτοµερή  
ανάλυση ζητηµάτων, που αφορούν και στις δύο βαθµίδες, όπως: η οργάνωση και διοίκηση 
των δύο βαθµίδων της εκπαίδευσης, οι ρυθµίσεις για τη µορφή γλωσσικής διδασκαλίας, η 
κατάρτιση και το περιεχόµενο των αναλυτικών και ωρολόγιων προγραµµάτων, η διάρθρωση 
των εκπαιδευτικών βαθµίδων, ο καθορισµός της διάρκειας της υποχρεωτικής φοίτησης, οι 
κυβερνητικές παρεµβάσεις σ’όλη τη διάρκεια της δικτατορίας για τη ρύθµιση δοµικών και 
ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης (π.χ. πλαίσιο δράσης διδασκόντων, εισαγωγή 
αριστούχων µαθητών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση κ.λπ.), ο ρόλος της Επιτροπής Παιδείας 
1971-73 στη µετεξέλιξη των εκπαιδευτικών επιλογών του καθεστώτος,  φωτίζεται πλήρως το 
θεσµικό πλαίσιο της εκπαίδευσης  καθώς και η συµβολή της δράσης φορέων της περιόδου 
κατά τη διαδικασία συγκρότησής του. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται διεξοδικά οι αντι-
λήψεις,  οι τοποθετήσεις, οι αποφάσεις: υπουργών Παιδείας, κυβερνητικών παραγόντων,  α-
νώτερων στελεχών της εκπαίδευσης, συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλων φορέων (Φιλο-
σοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών), σε κρίσιµα εκπαιδευτικά ζητήµατα της περιόδου. 
Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται  επίσης στη συζήτηση των δύο συνταγµατικών κειµένων της δι-
κτατορίας από το υπουργικό συµβούλιο, προκειµένου να αναδειχθούν οι εσωτερικές αντι-
φάσεις του καθεστώτος, σε σχέση κυρίως µε τον κυρίαρχο ιδεολογικό χαρακτήρα του εκπαι-
δευτικού συστήµατος και τη διευθέτηση του γλωσσικού ζητήµατος καθώς και  η συνακόλου-
θη θεσµική αποτύπωσή τους.  

 Εξάλλου, η ιστορική ενασχόληση του ερευνητή µε τις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης συ-
µπεριλαµβάνει την αποσαφήνιση του νοµοθετικού και διοικητικού πλαισίου ρύθµισης πα-
ραµέτρων του εκπαιδευτικού επαγγέλµατος, όπως: η εκπαίδευση και µετεκπαίδευση εκπαι-
δευτικών, εποπτεία και αξιολόγηση, υπηρεσιακές µεταβολές, µισθολογικά και βαθµολογικά 
θέµατα κ.λπ. 

Στα ερευνητικά συµπεράσµατα της µελέτης καταδεικνύεται η αρχικά κοµβική θέση των 
αρχών της εθνικοφροσύνης στις παρεµβάσεις του καθεστώτος στο χώρο της γενικής εκπαί-
δευσης, ενώ τεκµηριώνεται η σταδιακή υποχώρησή τους στην πορεία της δικτατορίας, υπό 
την επήρεια  του επιτακτικού αιτήµατος εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος και 
προσαρµογής τους στις οικονοµικές και παραγωγικές ανάγκες της κοινωνίας (ό.π., 480). Κατά 
τη σφαιρική αποτίµηση  της εκπαιδευτικής πολιτικής της περιόδου, η επταετία διασυνδέεται 

                                                 
17 ∆ούκας, Τρ., «Η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια γενική και επαγγελµατική εκπαίδευση την πε-
ρίοδο της δικτατορίας (1967-1974): Τεκταινόµενα, Πολιτικές και φορείς δράσης». ∆ιδακτορική διατρι-
βή ανέκδοτη. Πάτρα: 2008. 
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µε πολιτικοϊδεολογικό παρελθόν, αφού θεωρείται ως «µια µικρογραφία των τάσεων και των 
τεκταινοµένων όλης της προγενέστερης µεταπολεµικής περιόδου. Αποτέλεσε τη συµπύκνωση 
των θέσεων και των αντιθέσεων του µεταπολεµικού κράτους γύρω από την πορεία και την 
εξέλιξη των εκπαιδευτικών θεσµών. Άρχισε µε την υπόµνηση των αξιών της εθνικοφροσύνης 
και  µε αµυντικές παρεµβάσεις στο χώρο της γενικής εκπαίδευσης. Στην πορεία του χρόνου 
έδειξε το θετικό της πρόσωπο. Από τη µια πλευρά έπρεπε να δείξει το έργο το οποίο παρήχθη 
και από την άλλη, οι ανάγκες της κοινωνίας, της παραγωγής και της οικονοµίας υπαγόρευαν  
µια τάση για πραγµατισµό και εκσυγχρονιστική διόρθωση.» (ό.π.). 

Συµπερασµατικά, ο Τρ. ∆ούκας καταφέρνει µε την ευρεία και τεκµηριωµένη  ιστορική  
του έρευνα  να δαµάσει και να αξιοποιήσει στο µέγιστο δυνατό βαθµό πλήθος τεκµηρίων, α-
ποτυπώνοντας µε ενάργεια, διεισδυτικότητα και αντικειµενικότητα το θεσµικό τοπίο στην 
εκπαίδευση κατά την περίοδο της δικτατορίας. Σε µια τόσο λεπτοµερή ανάλυση του µακρο-
επιπέδου της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, αναµένεται ασφαλώς να απουσιάζει η διάστα-
ση του µικροεπιπέδου, όπως αυτή διαµορφώνεται µε τη ρύθµιση ποιοτικών  παραµέτρων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας (σχολική γνώση, σχολικές γιορτές, αντίληψη υπηρεσιακού καθή-
κοντος, αποστολή του δασκάλου κ.λπ.) και αποτυπώνεται στη σχολική ζωή και πράξη της 
εξεταζόµενης περιόδου. Πρόκειται, άλλωστε  για το ερευνητικό κενό που προσδοκά να καλύ-
ψει η µελέτη µας, έχοντας την ερευνητική δυνατότητα,  µε δεδοµένη, σε µεγάλο βαθµό, τη θε-
σµική πραγµατικότητα της εκπαίδευσης, να προχωρήσει στη διασάφηση του ρόλου της στη 
διαµόρφωση της  πραγµατικής ζωής µέσα στο σχολείο.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ 
 
2.1. Ιδεολογία και ιδεολογικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού θεσµού   
 
 

      
Η έρευνα ζητηµάτων ιδεολογίας και εκπαίδευσης προϋποθέτει ορισµένες επιστηµο-

λογικές παραδοχές και µεθοδολογικές δεσµεύσεις για τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης. 
Σ’αυτό το υποκεφάλαιο, θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις που συ-
νέβαλαν στον προσδιορισµό και στη γενική µεθοδολογική προσέγγιση του ερευνητικού µας 
αντικειµένου. 

Είναι γνωστό ότι η απαρχή της  ιδεολογικής χρήσης  του σχολείου συνυφαίνεται µε τη 
θεσµική του γένεση στην Ευρώπη της νεωτερικότητας  και αποδίδεται στις ραγδαίες  κοινω-
νικές και ιδεολογικές εξελίξεις, που επέφερε η συγκρότηση του έθνους–κράτους (Πυργιω-
τάκης, Ι. 2000, 174).18 Προϋπόθεση της κρατικής θέσµισης των νεωτερικών κοινωνιών θε-
ωρήθηκε η καλλιέργεια πολιτισµικής οµοιογένειας.  Ως εκ τούτου, το επιτακτικό πρόταγµα 
του εθνικιστικού λόγου για κατασκευή εθνικής ταυτότητας και µετάδοση του εγγράµµατου 
εθνικού πολιτισµού διαµέσου  ενός ενοποιητικού µηχανισµού µε εξειδικευµένο προσωπικό, 
αποτέλεσε την πρώτη ιδεολογική αποστολή του νεοσύστατου εκπαιδευτικού θεσµού της νεω-
τερικότητας (Φλουρής, Γ.- Πασιάς, Γ. 1997, 254-255). 

Η εκπαίδευση έτσι, εξελίχθηκε σταδιακά σε οργανωµένο δηµόσιο θεσµό τυπικής αγω-
γής, υποκαθιστώντας  σταδιακά τους παραδοσιακούς άτυπους ιδιωτικούς φορείς αγωγής των 
νέων (οικογένεια, εκκλησία, ιδιώτες), υπό την πίεση των ριζικών αλλαγών των µορφών πα-
ραγωγής και διακίνησης αγαθών και  των  ιδεολογικών  αναγκών των εθνικών κρατικών µορ-
φωµάτων. 19 Οι προσεγγίσεις της ιδεολογικής της λειτουργίας διαφοροποιούνται στα πλαίσια 
των µακρο-κοινωνιολογικών και µικρο-κοινωνιολογικών θεωριών, µε άξονες κυρίως, την α-
πότίµηση του ρόλου της (παθητικού ή ενεργητικού) στην αναπαραγωγή των κοινωνικών δο-
µών, την αξιολόγηση της διαµορφωτικής ισχύος των µικρο-κοινωνικών διεργασιών της σχο-
λικής τάξης στα πλαίσια της αναπαραγωγικής διαδικασίας, τη συνεκτίµηση των ατοµικών 
ερµηνειών των δρώντων προσώπων στο σχολικό περιβάλλον.   

Οι δοµολειτουργιστές (Parsons, Turner, Hopper, Davies, Smith, Berger and Lukman)  
και οι κλασσικοί κοινωνιολόγοι (Durkheim κλπ)20 επισηµαίνουν τη συµβολή του εκπαιδευτι-

                                                 
18  Είναι γνωστό ότι το πέρασµα από τη φεουδαρχία στο καπιταλιστικό σύστηµα συνοδεύτηκε µε 
βαθιές τοµές στις δοµές των παραδοσιακών κοινωνιών. Οι πατροπαράδοτες αξίες αµφισβητήθηκαν και  
οι παραδοσιακές µορφές αγωγής  εγκαταλείφθηκαν,  αδυνατώντας να καλύψουν τις διευρυµένες εκπαι-
δευτικές ανάγκες της βιοµηχανικής κοινωνίας.  Η εκτεταµένη οικογένεια –αυτόνοµη σχεδόν  µονάδα 
παραγωγής / κατανάλωσης  και άτυπος φορέας αγωγής και µαθητείας στην προβιοµηχανική εποχή -  
εισήλθε στη νεωτερική, σε πυρηνική µορφή και µε περιορισµένο ρόλο, µετά τη συρρίκνωσή της και 
την  εξ ανάγκης εκχώρηση πρότερων λειτουργιών της στο υπό διαµόρφωση εθνικό κράτος. Εξάλλου, η 
αναγκαστική µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από την οικογένεια στο κράτος, υπό συνθήκες βιοµηχανοποι-
ηµένης παραγωγής και θεσµικής ανάπτυξης του σύγχρονου κράτους, αποτυπώνει τη  «λειτουργική α-
πώλεια», των περιορισµένων δηλαδή αρµοδιοτήτων της νέας µορφής οικογενειακού σχήµατος  (Πυρ-
γιωτάκης, Ι. 2000, 168-175). 
19
Εξάλλου, όπως σηµειώνεται από τη Νόβα- Καλτσούνη,  η καθιέρωση της σχολικής φοίτησης σε υπο-

χρεωτική και η διαφοροποίηση των θεσµών εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης σε δηµόσιους και 
ιδιωτικούς συνεπιφέρει ή συµπίπτει µε τη διάκριση σε φορείς (ενήλικες) και υποκείµενα (ανηλίκους) 
κοινωνικοποίησης (Νόβα- Καλτσούνη,  Χ. 2005, 114-115). 
20 Αναµφισβήτητη παραµένει η επιρροή που άσκησε το έργο του Durkheim στην οριοθέτηση θεµελιω-
δών εννοιών του δοµολειτουργισµού, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη, ερµηνεία και αξιοποίηση των 
θέσεών του από «σύγχρονους ντυκερµιανούς» (D. Hargreaves, B. Bernstein).  Εξάλλου, ο  Durkheim,  
στηρίζοντας την αναγκαιότητα της λειτουργικής εξήγησης στην κοινωνιολογία στην οργανισµική σύλ-
ληψη της κοινωνίας,  άσκησε ιδιαίτερη επίδραση όχι µόνο στους δοµολειτουργιστές αλλά  και σε εκεί-
νες τις σχολές κοινωνικής σκέψης  που θεωρούν εφικτή τη διαµόρφωση µιας «φυσικής επιστήµης  της 
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κού συστήµατος στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, τάξης και ισορροπίας.21 Προσπα-
θώντας έτσι να διευκρινίσουν τις ανάγκες που εξυπηρετεί η εκπαίδευση, καταλήγουν να κατο-
νοµάσουν δυο βασικές λειτουργίες της: α. την ιδεολογική ή νοµιµοποιητική και β. την επιλε-
κτική. 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα  δρα διαµεσολαβητικά ως παράγοντας κοινωνικής ενσωµά-
τωσης και διαίρεσης/επιλογής συγχρόνως, αφού: α) ως θεσµικός χώρος  κοινωνικοποίησης,22 
προωθεί τη µετάδοση ενός βασικού ιδεολογικού πυρήνα στους αυριανούς πολίτες, απαραί-
τητου για την ενσωµάτωσή τους σε ένα ενιαίο σύστηµα αξιών και τη δηµιουργία του ελάχι-
στου βαθµού συναίνεσης που εγγυάται την κοινωνική συνοχή και συνέχεια (νοµιµοποιητική 
λειτουργία), β) µε την απονοµή εκπαιδευτικών παροχών και τίτλων σπουδών,  αξιολογεί, επι-
λέγει και τοποθετεί τους µαθητές του σε ανάλογες θέσεις στο σύστηµα απασχόλησης, κατά-
νέµει δηλαδή το εργατικό δυναµικό (επιλεκτική λειτουργία) (Πυργιωτάκης, Ι. 2000, 179-180· 
Νόβα- Καλτσούνη, Χρ. 2005, 114).  

Η µεταβίβαση των αξιών µιας κοινωνίας στα µέλη της  και µε τη σχολική κοινωνικοποί-
ηση,23 διαδικασία καθοριστική για την εξασφάλιση της επιβίωσης και της αναπαραγωγής του 
κοινωνικού συστήµατος, συναρτάται από τους δοµολειτουργιστές µε την τέλεση ενός εκ των  
τεσσάρων «λειτουργικών προαπαιτούµενων»24 της εκπαίδευσης ως συστήµατος δράσης: «της 
διατήρησης προτύπων».  

                                                                                                                                            
κοινωνίας» (Giddens, A.2003, 171). Αναλυτικότερα, επίσης, για τις απόψεις του Durkheim περί κοι-
νωνικού οργανισµού και κοινωνικής παθολογίας, βλ. Αντωνοπούλου, Μ. 1991, 161-167. 
21 Είναι γνωστό ότι οι δοµολειτουργιστές, όπως και ο Durkheim, χρησιµοποιούν την οργανισµική ανα-
λογία για την προσέγγιση του κοινωνικού συστήµατος. Η κοινωνία παροµοιάζεται µε βιολογικό οργα-
νισµό και συναποτελείται από µέρη/όργανα (υποσυστήµατα), που αλληλοσχετίζονται και λειτουργούν 
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται  η σωµατική υγεία και η  ισορροπία του οργανισµού. Επειδή 
κανένα επιµέρους όργανο δε διαθέτει αυτoνοµία, η αλλαγή ή η κίνηση καθενός επηρεάζει και τα υπό-
λοιπα. Τα µέλη της κοινωνίας θεωρούνται  φορείς λειτουργιών ή ρόλων, καθοριστικών για τη σχέση 
τους µε την κοινωνική δοµή. Oι κοινωνιολογικές  αναζητήσεις της σχολής αυτής  επικεντρώνονται στο 
ερώτηµα/αξίωµα της διερεύνησης των τρόπων διατήρησης της ενότητας και της ισορροπίας µιας κοι-
νωνίας, παρά τις διαφοροποιήσεις και τις αντιθέσεις που διέπουν λειτουργία της (Νόβα- Καλτσούνη, 
Χρ. 2005, 189-190).   
22 Για την κοινωνικοποίηση ως έννοια και ως διαδικασία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σφαι-
ρική προσέγγιση του Ι. Πυργιωτάκη καθώς και οι εύστοχες επισηµάνσεις  της Χ. Νόβα- Καλτσούνη 
για τις διαδικασίες γένεσης του κοινωνικού υποκειµένου και ειδικότερα για τον κοινωνικοποιητικό 
ρόλο του εκπαιδευτικού θεσµού. Αναλυτικότερα βλ.  Πυργιωτάκης, Ι. 1998, 15-35 και Νόβα-Καλ-
τσούνη, Χρ. 2005, 11-22 και 113-126.  Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί  ότι η προσπάθεια διασάφησης  
της έννοιας φαίνεται  δυσχερής,  προσκρούοντας  κυρίως στον  ανταγωνισµό επιστηµών ή  επιστηµονι-
κών κλάδων για τη διερεύνησή της.  Συνιστώσες έτσι, της κοινωνικοποιητικής διαδικασίας, όπως ο κα-
θορισµός του περιεχοµένου της από τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας  µιας συγκεκριµένης κοι-
νωνίας σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή της ιστορικής εξέλιξής της ή η εµπλοκή ατόµου και κοι-
νωνίας µε σκοπό τη διαµόρφωση ενός ενεργού κοινωνικά και αυτόνοµου υποκειµένου, καλούνται να 
συµβάλλουν στον  εννοιολογικό προσδιορισµό της. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως επισηµαίνεται 
από τη Χρ. Νόβα- Καλτσούνη, πρόκειται για παραγωγή ιδεοτυπικών προσδιορισµών, µε ό, τι αυτό 
συνεπάγεται για την αξιοποίηση της παραχθείσας εννοιολογικής κατηγορίας  (Νόβα- Καλτσούνη, Χρ., 
ό.π., 13-18). 
23 Για τη «σχολική κοινωνικοποίηση» ως συνιστώσα της δευτερογενούς κοινωνικοποιητικής  λειτουρ-
γίας, βλ.  Πυργιωτάκης, Ι., ό.π.,  24-25. 
24 Τα «λειτουργικά προαπαιτούµενα» κοινωνικής επιβίωσης αποτελούν ένα από τα µείζονα ενδιαφέρο-
ντα της δοµολειτουργικής θεωρίας.Πρόκειταιγια τα εξής:της προσαρµογής στο περιβάλλον (adaptation), 
της επίτευξης στόχων (goal achievement), της ενσωµάτωσης (integration), της λανθάνουσας κατάστα-
σης, της διατήρησης προτύπων (latency or pattern maintenance), τα οποία επιτελούνται από ανάλογα 
υποσυστήµατα/θεσµούς κάθε υπερκείµενου συστήµατος (Πετµεζίζου, Μ. 2003, 6·Νόβα- Καλτσούνη, 
Χρ. 2005, 192-193). Παρά τη διαφοροποίηση του προσδιορισµού τους σε  θέσεις  άλλων εκπροσώπων 
του, σηµείο σύγκλισης παραµένει η εξάρτηση της επιβίωσης µιας κοινωνίας από την κοινωνικοποίηση 
των νέων µελών της, ως διαδικασία εκµάθησης και εσωτερίκευσης στοιχείων (της «θέσης» τους στο 
σύστηµα διαστρωµάτωσης, του κοινού αξιακού συστήµατος, των κοινών γνωστικών προσανατολι-
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Αν µάλιστα ληφθεί υπόψη η συµβολή της νοµιµοποιητικής της λειτουργίας: α) στον  
ενστερνισµό των αξιών του κυρίαρχου πολιτισµού και άρα στη συγκρότηση των µελλοντικών  
αξιολογικών προσανατολισµών του ατόµου, β) στη ρύθµιση,  κανονικοποίηση  της συµπερι-
φοράς του µε την παροχή ανάλογων κανονιστικών και γνωστικών πλαισίων, τότε στα πλαίσια 
του δοµολειτουργικού παραδείγµατος, ο ιδεολογικός ρόλος της εκπαίδευσης ανάγεται σε  κα-
θοριστικό παράγοντα  σταθερότητας και ισορροπίας του κοινωνικού συστήµατος. 

 Συνακόλουθα η πειθάρχηση του υποκειµένου µέσα από την υιοθέτηση συγκεκριµένων 
εκπαιδευτικών πρακτικών, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της ιδεολο-
γικής αποστολής του εκπαιδευτικού θεσµού. Εξάλλου, όπως επισηµαίνεται «δεν υφίσταται 
πειθαρχία (discipline)25 χωρίς αναφορά στην παραγωγή γνώσης ή στην αναπαραγωγή της(µά-
θηση–αγωγή), όπως δεν υφίσταται παραγωγή ή αναπαραγωγή γνώσης χωρίς αναφορά στην 
πειθαρχία»(Σολοµών, Ι.1994α, 7).  

Πάντως η ταύτιση της πειθαρχίας στη σκέψη του  Durkheim µε την ηθική και ό, τι αυ-
τή συνεπιφέρει στην κανονικοποίηση της συµπεριφοράς και στην οριοθέτηση της δράσης  
των υποκειµένων26 αλλά και η πιο σύγχρονη φουκωική αντίληψή της ως «τύπος» ή «τεχνο-
λογία» εξουσίας, στενά συνδεδεµένη µε την επίδραση των συµβολικών µηχανισµών βίας  στη 
διακυβέρνηση και στη διαµόρφωση ρυθµισµένων ατόµων, αναδεικνύει το ρόλο του εκπαι-
δευτικού µηχανισµού στην άσκηση κοινωνικού ελέγχου (ό.π., 8).  

    Ωστόσο, ο τελεολογικός και οι ντετερµινιστικός χαρακτήρας των ερµηνειών του δο-
µολειτουργισµού για την ανάλυση του ρόλου θεσµών και στην περίπτωσή µας, των εκπαι-
δευτικών  θεσµών, 27 αποτελώντας αντικείµενο έντονης κριτικής, φαίνεται να συνέβαλε στον 

                                                                                                                                            
σµών, στόχων και αποδεκτών  κανόνων για την επίτευξή τους, του ελέγχου επιπέδου συγκίνησης). Η 
άριστη µάλιστα λειτουργία της κοινωνίας συνεξαρτάται µε την ενεργοποίηση εσωτερικού ελέγχου και 
την αποφυγή εξωτερικού. Αναλυτικότερα, για τη συζήτηση των λειτουργικών προαπαιτούµενων,  γε-
νικότερα στα πλαίσια του δοµολειτουργισµού, βλ. Ritzer, G. 2003, 48-51.   
25 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ελληνική λέξη πειθαρχία, απαντάται στην αρχαία δραµατουργία και 
φιλοσοφία και αναφέρεται στην υπακοή σε διαταγές και νόµους. Η νεότερη όµως σηµασιοδότηση της 
ως τεχνολογία συγκρότησης του κοινωνικού υποκειµένου, στηρίζεται στη  λέξη  discipline που έλκει 
την καταγωγή της από  το  λατινικό discere και σηµασιολογείται ως τρόπος µάθησης, εκπαίδευση, η-
θική επιρροή. Βεβαίως στην παρούσα µελέτη, η ενασχόλησή µας µε τη διασάφηση της έννοιας εστιά-
ζεται κυρίως στη συζήτηση της συµβολής της,  υπό το πρίσµα διαφορετικών επιστηµολογικών πα-
ραδειγµάτων, στη διαµόρφωση εκπαιδευτικών πρακτικών που εµπεριέχουν ιδεολογία. Εξάλλου, η δια-
πλοκή της µε την εξουσία στα πλαίσια κυρίως της φουκωικής σκέψης, και η θεώρησή της ως δρώσα 
συνιστώσα κάθε πολιτικής και συνεπώς και της εκπαιδευτικής, θα µας απασχολήσει παρακάτω κατά τη 
διασάφηση της έννοιας  «εκπαιδευτική πολιτική»· προσπάθεια µεθοδολογικά αναγκαία για τον εντο-
πισµό του «πεδίου» έρευνας των ιδεολογικών επιδράσεων πτυχών λειτουργίας του εκπαιδευτικού θε-
σµού κατά την περίοδο της δικτατορίας.  
26
Όπως υποστηρίζει: « η ηθική είναι{…} κατ’ουσίαν µια πειθαρχία. Και κάθε πειθαρχία έχει ένα διπλό 
στόχο: να πραγµατοποιεί  ένα είδος  κανονικότητας  στη συµπεριφορά  των ατόµων, να τους αναθέτει  
προσδιορισµένους σκοπούς, οι οποίοι ταυτόχρονα, περιορίζουν  τον ορίζοντά τους. Η πειθαρχία  προ-
σδίδει συνήθειες στην επιθυµία και της  επιβάλλει τροχοπέδη. Ρυθµίζει και περικλείει. Ανταποκρίνεται σε 
κάθε τι  το κανονικό, το σταθερό στις σχέσεις των ανθρώπων µεταξύ του.» (Σολοµών, Ι.,ό.π., 8).  
27 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα µελέτη παρουσιάζει η κριτική που ασκήθηκε στη ντετερ-
µινιστική σύλληψη της σχέσης ανθρώπου και κοινωνίας και στην υποτίµηση της συµβολής των διαντι-
δράσεων στη διαµόρφωση της κοινωνίας. Σύµφωνα µε τις θέσεις που αντιπαρατέθηκαν,  η απουσία 
βολονταριστικής προοπτικής στη θεώρηση της κοινωνικής ζωής, υποβαθµίζει το ρόλο των ενεργών 
φορέων δράσης, ενώ υπερτονίζει  την επίδραση των συστηµικών χαρακτηριστικών στην κοινωνική 
συµπεριφορά των ατόµων. Συνακόλουθα, η παντοδυναµία του κοινωνικού συστήµατος, ενισχύοντας 
τον  κλασικό δυαδισµό άτοµο/ κοινωνία µε έµφαση στην κοινωνία, αγνοεί τη σηµασία της κοινωνικής 
παραγωγής, δηλαδή τη δηµιουργική παρουσία των δράσεων και των διαντιδράσεων (Πετµεζίδου, Μ. 
2003, 5-7).  Επίσης, όπως επισηµαίνεται, ο δοµολειτουργισµός,  ξεχνώντας ότι "ένα  όν είναι τόσο κα-
θοριζόµενο όσο και καθορίζον",  βλέπει  την κουλτούρα και την  κοινωνία να επιδρά στη διαµόρφωση 
του ατόµου, που δεν έχει τη δυνατότητα επιρροής στα κοινωνικά και πολιτισµικά δρώµενα. Έτσι, ο 
άνθρωπος, «ως υπερκοινωνικοποιηµένος και παθητικός κονφορµιστής», καλείται να ανταποκριθεί στις 
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επαναπροσανατολισµό του ενδιαφέροντος της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο µικρο-
επίπεδο (σχολική τάξη –σχολείο) της εκπαίδευσης και στην εµφάνιση των µικρο-κοινωνιολο-
γικών προσεγγίσεων για τις ιδεολογικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού θεσµού.28 

Στη συνέχεια, η επανεµφάνιση του µαρξισµού σε συνδυασµό µε την αναγνώριση των 
περιορισµών της εθνογραφίας, οδήγησε στην ανανέωση του ενδιαφέροντος για τις µακρο-
κοινωνικές διεργασίες και τις διαφορετικές ερµηνευτικές προσεγγίσεις  της σχέσης κοινωνίας 
και εκπαίδευσης (Blackledge, D.-Hunt, B., 2000, 13-14). 

Στα πλαίσια, όµως, της µαρξιστικής σκέψης, οι κατά τον δοµολειτουργισµό, εξισορρο-
πιστικές, ιδεολογικά απρόσωπες, εκπαιδευτικές λειτουργίες, µετάδοσης ουδέτερων κοινωνι-
κών δεξιοτήτων,  γίνονται αντιληπτές ως συγκαλυµµένες δράσεις ενός κατεξοχήν ιδεολογικού  
µηχανισµού διατήρησης και αναπαραγωγής29 του εκµεταλλευτικού κοινωνικού συστήµατος. 
Κατά συνέπεια, αν υπό το πρίσµα των δοµολειτουργικών προσεγγίσεων, ο ιδεολογικός ρόλος 
του εκπαιδευτικού θεσµού κατανοείται σαν «οµοιοστατική» δράση διατήρησης της κοινω-
νικής ισορροπίας, κατά την µαρξιστική του ανάγνωση, ανάγεται σε ταξικό εργαλείο αναπαρα-
γωγής και εδραίωσης των σχέσεων παραγωγής της καπιταλιστικής κοινωνίας.  

Σύµφωνα µε διαφορετικές εκδοχές της  µαρξιστικής ανάλυσης, η εκπαίδευση επιτελεί  
δύο  λειτουργίες:  της αναπαραγωγής ή συντήρησης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής 
ή του πεδίου «αντίστασης» στην επιβίωση του καπιταλιστικού συστήµατος (Blackledge, D. 
Hunt,  B.,  ό.π.,  14).   

Σε µια κυρίως οικονοµική ντετερµινιστική αντίληψη της κοινωνίας θεµελιώνονται οι 
θεωρίες της αναπαραγωγής στα πλαίσια των µαρξιστικών αναλύσεων της εκπαίδευσης, χωρίς 
πάντως να υπάρχει κοινή νοηµατοδότηση της κοµβικής έννοιας της «αναπαραγωγής». 30 

 Έτσι, σύµφωνα µε τη θεωρία «της αντιστοιχίας» (Correspodence Theory) των S. 
Bowles και H. Gintis31– αντιπροσωπευτική αυτής της σχολής σκέψης- η εκπαίδευση, στενά 
συνδεδεµένη µε τους θεµελιώδεις πολιτικούς και κοινωνικούς θεσµούς τόσο «των καπιταλι-
στικών» κοινωνιών της ∆ύσης όσο και των κοινωνιών «του  κρατικού σοσιαλισµού» της Ανα-
τολικής Ευρώπης, καλλιεργώντας συµβατή µαζική συνείδηση µε τις καπιταλιστικές σχέσεις,  
συντελεί στην αναπαραγωγή του υπάρχοντος κοινωνικού και οικονοµικού καθεστώτος  
(Blackledge, D.-Hunt, B., 183· Ζαµπέτα, Ε., ό.π.).  

Πρόκειται για µια τριµερή πρόταση κατανόησης της αναπαραγωγικής λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού θεσµού - αναγνωρίσιµης ως απαρχή «µιας πολιτικής οικονοµίας της εκπαίδευ-
σης (Ζαµπέτα, Ε., ό.π., 46)- που συγκροτείται κατά την απάντηση  ουσιαστικά  τριών κύριων 

                                                                                                                                            
προσδοκίες των πολλαπλών ρόλων που του επιβάλλουν οι λειτουργίες του συστήµατος (Πετµεζίδου, 
Μ., ό.π., 7).  
28 Έτσι, αναδείχθηκε και η ανάγκη αναθεώρησης της λειτουργικής σύλληψης της κοινωνικοποίησης, 
ως µονόπλευρης µεθοδευµένης δράσης µεταβίβασης του ενιαίου πολιτισµού από τους ενήλικες στη 
νέα γενιά, µε τη συµπερίληψη της ατοµοκεντρικής διάστασης της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας και 
του συναφούς διαµορφωτικού ρόλου του κοινωνικού υποκειµένου σε µια ουσιαστική σχέση ανταλ-
λαγής και όχι εξάρτησης (Νόβα- Καλτσούνη, Χρ. 2005, 17).  
29 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πλαίσια των µαρξιστικών/νεοµαρξιστικών θέσεων για τον κοινωνικό 
ρόλο του σχολείου, δεν ορίζεται ακριβώς η έννοια «αναπαραγωγή». Ωστόσο, αναφέρεται συνήθως 
στην παραγωγή/αναπαραγωγή κυρίαρχων χαρακτηριστικών (οικονοµικών, ιδεολογικών, πολιτισµικών) 
του υφιστάµενου κοινωνικού συστήµατος.  
30
Με πιο διαδεδοµένη τη χρήση της είτε µε την έννοια της κοινωνικής (Bowles-Gintis, Althusser κ.λπ.) 

ή της αναπαραγωγής µε κοινωνικοπολιτισµική βάση (Bourdieu κλπ) είτε της αναπαραγωγής των 
σχέσεων αναπαραγωγής ή των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων. Εξάλλου,  κρίσιµη για την κατανόηση 
της αναπαραγωγικής διαδικασίας  θεωρείται  η θέση που διατυπώνει ο Μαρξ  στο Κεφάλαιο. Αναλυτι-
κότερα, βλ.  Μάρξ, Κ. 1985, 49-50. 
31 Μάλιστα το βιβλίο τους  Schooling in Capitalist AmeriKa  (Bowles, S.- Gintis, H.1976),  που ανα-
λύει κυρίως τη συµβολή του εκπαιδευτικού συστήµατος στις Ηνωµένες Πολιτείες, στη συντήρηση ή 
αναπαραγωγή του καπιταλιστικού οικονοµικού συστήµατος, εµπεριέχει τις σηµαντικότερες θέσεις της  
θεωρίας «αναπαραγωγής». 
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ερωτηµάτων: Τι κάνει η εκπαίδευση, πώς το κάνει και ποιες δυνάµεις ευθύνονται για την ανα-
παραγωγή (Blackledge, D.-Hunt, B., ό.π., 193). 

Με το σκεπτικό ότι η βιωσιµότητα και επιτυχία του καπιταλιστικού συστήµατος εξαρ-
τάται: α. από την αποδοχή µιας ιδεολογίας που να δικαιώνει την ύπαρξη και τη δράση του 
κοινωνικού καθεστώτος και β. και από τον εθισµό των κοινωνικών µελών µέσω της κα-
θηµερινής εµπειρίας,  σε ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων που φυσικοποιούν και επικυρώ-
νουν και εδραιώνουν τελικά  την παραπάνω ιδεολογία,  το εκπαιδευτικό σύστηµα αποκτάει  ι-
δεολογικό ρόλο, κρίσιµο για την αναπαραγωγή της κυρίαρχης ταξικής κοινωνικής δοµής. ∆ύο 
βασικές λειτουργίες του συµβάλλουν στην υλοποίησή του: η νοµιµοποίηση και η κοινωνικο-
ποίηση.  

Έτσι, αν όπως υποστηρίζεται από τους Bowles και  Gintis, «η αναπαραγωγή των κοινω-
νικών σχέσεων παραγωγής  εξαρτάται από την αναπαραγωγή της συνείδησης», µε τη διαδι-
κασία της κοινωνικοποίησης, ως δεύτερης µεθόδου αναπαραγωγής του εκπαιδευτικού συστή-
µατος, επιδιώκεται η ενσωµάτωση των ατόµων στο οικονοµικό σύστηµα µέσα από τη διαµόρ-
φωση του τύπου προσωπικότητας που απαιτεί ο κόσµος αλλοτριωµένης εργασίας (ό.π.,  190). 
32 

Για τη  διαδικασία επίτευξης των κοινωνικοποιητικών στόχων,  η εκπαίδευση  αξιοποιεί 
την αρχή της δοµικής αντιστοιχίας/αναπόκρισης ανάµεσα στις κοινωνικές σχέσεις του σχο-
λείου

33 (σχέσεις του διδακτικού  προσωπικού µε τα διοικητικά στελέχη και τους µαθητές, των  
µαθητών µε το περιεχόµενο κατάρτισής τους) και αυτές που χαρακτηρίζουν τις προσωπικές 
διαδράσεις στο χώρο εργασίας. Η δοµή των κοινωνικών σχέσεων της εκπαίδευσης συµβάλλει  
στην εξέλιξη των τύπων προσωπικής συµπεριφοράς, της αυτοεικόνας και των ταξικών ταυ-
τίσεων, των «υλικών καταλληλότητας» που απαιτεί η θέση εργασίας (Γιαννακάκη, Π. 1997, 
55).  

Υπό το πρίσµα αυτό, ο τύπος / η µορφή της παιδαγωγικής συνάντησης, δηλαδή το πλαί-
σιο µετάδοσης σχολικής γνώσης- και όχι «το περιεχόµενο»,  µε τη συστηµατική έκθεση και 
τελικά τον εθισµό κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής και σε διάφορα επίπεδα της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια εκπαίδευση), σε κοινωνικές 
σχέσεις και ατοµικές συµπεριφορές, όµοιες µε της εργασίας,  ανάγεται σε βασικό άξονα κοι-
νωνικοποίησης και αναπαραγωγής του ιεραρχικού καταµερισµού εργασίας (Blackledge, D.- 
Hunt,  ό.π., 190-191).  

Πρόκειται για παραδοχή που εµπλουτίζει την προβληµατική της παρούσας µελέτης µε 
τη διερεύνηση των τρόπων έκθεσης και εξοικείωσης  των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία,  µε συµπεριφορές,  συµβατές µε τις πολιτικοκοινωνικές  ανάγκες  του αυταρχικού  
απριλιανού καθεστώτος (υποταγή, συµµόρφωση κ.λπ).  

                                                 
32 Πιο συγκεκριµένα,  σύµφωνα µε τους µαρξιστές Bowles και Gintis,  η  «κατασκευή»  της συνείδη-
σης του εργάτη  που απαιτεί ο καταµερισµός εργασίας του καπιταλιστικού οικονοµικού συστήµατος, 
επιδιώκεται στο σχολείο µε την καλλιέργεια της ευπείθειας, της υποταγής, της κοινωνικής παθητι-
κότητας, της υποταγής, την καταδίκη της δηµιουργικότητας και  του αυθορµητισµού και την κατάρ-
γηση της ικανότητας αυτοδιαχείρισης και αυτοανάπτυξης (Blackledge, D.-Hunt, B., 2000, 189).  
33 Από µια τέτοια οπτική  αναδεικνύονται δοµικές παραλληλίες µεταξύ των δύο επιπέδων  ανάλυσης 
(εκπαίδευσης και οικονοµίας) που συσχετίζουν χαρακτηριστικά διδασκοµένων/ εργαζοµένων,  όπως α-
ντίστοιχα: την ανύπαρκτη εξουσία τους στο αναλυτικό πρόγραµµα /στο αντικείµενο εργασίας τους, την 
απουσία εσωτερικής ικανοποίησης και την κυριαρχία εξωγενών κινήτρων, όπως αποτυπώνεται στην 
απονοµή τίτλων  σπουδών και στην παροχή αµοιβών, την εξειδίκευση, την κατάτµηση της γνώσης  και 
το  θεσµοθετηµένο ανταγωνισµό  µε  τη διαίρεση των εργαζοµένων και τη συνεχή κατηγοριοποίηση 
και αξιολόγηση αµφοτέρων µε την επίκληση της αξιοκρατίας, την άσκηση ελέγχου στις δραστηριό-
τητες των µαθητών/εργαζοµένων των κατώτερων σχολικών  βαθµίδων ή επιπέδων ιεραρχίας της παρα-
γωγής, µε απώτερο σκοπό την εσωτερίκευση κανόνων συµπεριφοράς στις ανώτερες  (τριτοβάθµια, 
θέσεις στελεχών επιχείρησης) και την αυτόβουλη πειθαρχία τελικά  στα κελεύσµατα των ανωτέρων 
(Γιαννακάκη, Π., ό.π., 55-56).  
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Ιδιαίτερα σηµαντική, εξάλλου, για τη λειτουργία του σχολικού µηχανισµού διαίρεσης, 
θεωρείται η εργασία των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της σχολικής φοίτησης και των προϊ-
όντων της. Κάτω από αυτό το πρίσµα,  ο δάσκαλος εµφανίζεται ως «εκτελεστής», «υπηρέ-
της» του σχολικού µηχανισµού και τελικά ως επαγγελµατίας της ιδεολογικής διαίρεσης που 
νοµιµοποιεί και αναπαράγει,  την κοινωνική (ό.π.).  

Ωστόσο όµως, η αναγνώριση της δυνατότητας αντίστασης του διαχειριστή εκπαιδευ-
τικού, µέσα από τη συνειδητοποίηση της χρήσης του σαν όργανο/µέσο αναπαραγωγής σε ένα 
σχολείο- ιδεολογικό µηχανισµό κυριαρχίας της αστικής τάξης και του προσωπικού της- από-
τρέπει την απενεργοποίηση  της ανθρώπινης παρουσίας από την αναπαραγωγική διαδικασία, 
αφού,  ο δάσκαλος « µέσα σε ορισµένες συνθήκες µπορεί να γνωρίσει τη λειτουργία του σαν όρ-
γανο, να την αρνηθεί και να ενεργοποιήσει παιδαγωγικά και άλλα µέσα για να την αρνηθεί» 
(Baudelot, C. 1971, όπως µεταφέρεται από  Γιαννακάκη, Π., ό.π., 58)).  

Η αντιµετώπιση της εκπαίδευσης ως πιστού αντιγράφου παραγωγής, η έµφαση στη 
«φόρµα» της οργάνωσης των εκπαιδευτικών θεσµών και η υποτίµηση τόσο της δύναµης του 
«περιεχοµένου»34 όσο και της δυνατότητας αντίστασης των εµπλεκοµένων φορέων, από-
τέλεσαν αντικείµενα έντονης κριτικής της θεωρίας της αντιστοιχίας και γενικότερα των θεω-
ριών αναπαραγωγής – ιδιαίτερα µετά την προβληµατοποίηση  της γνωσιοπαραγωγικής λει-
τουργίας της εκπαίδευσης στα πλαίσια της νεοµαρξιστικής σκέψης. 35 Χωρίς να αµφισβητηθεί 
η αναπαραγωγική λειτουργία του σχολείου, επικρίθηκε η αναγωγιστική θέασή της, ο «οικονο-
µισµός»36 της στην προσέγγιση της κοινωνικής δοµής και  η κατά τον D. Hogan «ανιστορική 
πραγµάτευση των εκπαιδευτικών λειτουργιών» (Ζαµπέτα, Ε., ό.π., 46-47).  

Εξάλλου, ως  ντετερµινιστική χαρακτηρίζεται και η οπτική των στρουκτουραλιστών 
µαρξιστών (Althusser, Πουλαντζάς, Hall κ.άλ),  για τη σχέση Κράτους και Εκπαίδευσης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση θεωρείται Ιδεολογικός Μηχανισµός του Κράτους µε καθοριστική 
συµβολή στην εξασφάλιση της κυριαρχίας της τάξης που κυβερνά και στην παραγωγή /ανα-
παραγωγή της υποταγής.37 Υπό το πρίσµα αυτό,  ο εκπαιδευτικός θεσµός, διαµορφώνεται και 
συµµεταβάλλεται από την επίδραση των κοινωνικών δοµών, επιτελώντας νοµιµοποιητικό ρό-

                                                 
34 Όπως υποστηρίζεται, πιο  συγκεκριµένα στα πλαίσια της κριτικής  που  ασκήθηκε στη θεωρία της 
αντιστοιχίας, ο εκτοπισµός του παράγοντα «περιεχόµενο της εκπαίδευσης» από τη διαδικασία αναπα-
ραγωγής  αποτελεί ένα βασικό µειονέκτηµά της, αφού : «{…}Αυτή είναι µια µάλλον περίεργη παρά-
λειψη  και θα υποστηρίζαµε ότι η γνώση που µεταδίδεται µέσω της εκπαίδευσης  και οι τρόποι σκέψης 
της που βρίσκονται στη βάση της συµβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό στη διαµόρφωση των απόψεων των 
ανθρώπων για τους εαυτούς τους  και για την κοινωνία» ( Blackledge, ό.π., 200).  
35 Αναφερόµαστε ειδικότερα στη δηµιουργία  του ρεύµατος Νέα Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, µετά 
την ανάδειξη  ζητηµάτων διαχείρισης σχολικής γνώσης και διασύνδεσης γνώσης και εξουσίας, από τον  
M. Young,  µε τη δηµοσίευση του βιβλίου του Knowledge and Kontrol ( Young, Μ. 1971). 
36  Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρητική προσέγγιση,  κάθε  µορφή  κοινωνικής σχέσης νοηµατοδοτείται  µε 
την  άµεση  αντιστοίχισή της  µε  το οικονοµικό επίπεδο, που επιτελεί το ρόλο της κυρίαρχης ντετερµι-
νιστικής δοµής (Ζαµπέτα, Ε., ό.π., 46-47). Πάντως, αξίζει να σηµειωθεί ότι και οι Bowles και  Gintis, 
σε άρθρο τους το 1981, επιχείρησαν να αναθεωρήσουν τον «οικονοµισµό» της θεωρίας τους, κάνοντας 
λόγο για την «αντιφατική ολότητα», που διατρέχοντας τα τρία δοµικά πεδία της καπιταλιστικής κοι-
νωνίας (κράτος, οικογένεια, καπιταλιστική παραγωγή), επιτρέπει τελικά στην εκπαίδευση να υπο-
νοµεύει τον καπιταλισµό. Αναλυτικότερα βλ.  Blackledge, H.- Hunt, B., ό.π., 201-202). 
37 Σύµφωνα µε τη στρουκτουραλιστική οπτική, η ιδεολογική λειτουργία του εκπαιδευτικού µηχανι-
σµού, υπηρετείται: α. µε τη µετάδοση της άρχουσας ιδεολογίας,  έµµεσα µε το περιτύλιγµα της ουδέ-
τερης γνώσης (γαλλικά, αριθµητική, φυσική ιστορία, επιστήµες, φιλολογία) ή άµεσα «στην καθαρή 
µορφή της (ηθική, αγωγή του πολίτη, φιλοσοφία)», β. την εγχάραξη της νοοτροπίας και την εσωτε-
ρίκευση  των αρχών  που απαιτεί το µελλοντικός εργασιακός ρόλος  του παιδιού στην ταξική κοινω-
νία· δηλαδή,  για «τον εκµεταλλευόµενο» µισθωτό διδάσκεται µετριοφροσύνη,  καρτερία, υποταγή ενώ 
για «τον εκµεταλλευτή» κεφαλαιοκράτη: κυνισµός. έπαρση, σιγουριά, περιφρόνηση,  πανουργία και η-
γετικές ικανότητες, γ. µε την επιλογή, κατανοµή  και αναπαραγωγή του κοινωνικού καταµερισµού ερ-
γασίας (κατάληψη θέσης εργασίας),  µέσα από την παροχή εξειδίκευσης και την απονοµή τίτλων 
(Αλτουσέρ, Λ., ό.π., 93- 94).  
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λο, υπό την επίδραση κυρίως ασυνείδητων κινήτρων. Επιπλέον ο δάσκαλος, ανεξάρτητα από 
τις προθέσεις του και τους προβληµατισµούς του, υποχρεώνεται να υπηρετεί το σύστηµα, 
συµβάλλοντας στην αναπαραγωγή και στη νοµιµοποίησή του (ό.π., 214-217). Συνεκδοχικά, η 
έµφαση στην καταλυτική επίδραση της ανάληψης µόνο µιας συγκεκριµένης θέσης εργασίας 
(του δασκάλου) στη διαµόρφωση της επαγγελµατικής του συµπεριφοράς – που ούτως ή αλ-
λιώς διαµορφώνεται από τις «σταθερές» του συστήµατος- επιφέρει αδρανοποίηση στην  προ-
σωπικότητα και στο αξιολογικό σύστηµα  του κοινωνικού υποκειµένου.  

Έτσι, η βασική θέση των στουκτουραλιστών µαρξιστών, ότι η νοοτροπία και οι πράξεις 
των κοινωνικών υποκειµένων ετεροκαθορίζονται από δοµές και διαδικασίες, υποταγµένες στη 
λογική των παραγωγικών σχέσεων, καθιστά τα άτοµα εκτελεστές προκαθορισµένων ρόλων: 
του θύτη ή του θύµατος, και τους θεσµούς- είτε µε ή χωρίς σχετική αυτονοµία, αναπαραγω-
γικούς µηχανισµούς του υπάρχοντος κοινωνικού και οικονοµικού καθεστώτος. 

Η θεώρηση πάντως  του εκπαιδευτικού «ως διαχειριστή (agent) αναπαραγωγής» στα 
πλαίσια των µαρξιστικών αναλύσεων, φαίνεται να αµφισβητήθηκε, όταν τέθηκαν ερωτήµατα 
αναφορικά µε τη διαχείριση των αντιφάσεων που διαπερνούν τη σχέση «βάσης» και «υπερ-
δοµής»,  όπως:  Πώς ο εκπαιδευτικός ως ενεργό πρόσωπο ή πρωταγωνιστής 38 στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, «χειρίζεται τις αντιφάσεις, που γεννιούνται κατά τη διάρκεια των σχέσεών 
του στο σχολείο, ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις που συναντιούνται εκεί, ανάµεσα στο παιδί 
και τον ώριµο άνθρωπο, ανάµεσα στο κράτος και την οικογένεια, το παρελθόν και το παρόν; 
Αν τις υπερβαίνει, πώς και µε ποιο κόστος, κι αν υπάρχει συµβιβασµός, δηλαδή, µια ή περισ-
σότερες αντιφάσεις εκκρεµείς; Τι παράγει και τι αναπαράγει µέσα από τις πρακτικές του» 
(Γιαννακάκη, Π., ό.π., 18, 20, 25). 

Το  παραπάνω ερµηνευτικό αδιέξοδο των θεωριών αναπαραγωγής, φαίνεται να αντιµε-
τωπίζουν πληρέστερα  άλλες µαρξιστικές ή νεοµαρξιστικές προσεγγίσεις - όπως οι θεωρίες 
της αντίστασης-  που  ελέγχουν στη ισχύ του γραµµικού µοντέλου ερµηνείας της σχέσης εκ-
παιδευτικού συστήµατος  και οικονοµίας των θεωριών ανταπόκρισης,  υποστηρίζοντας  ότι η 
εκπαίδευση αυτονοµείται αισθητά από την οικονοµική βάση, ενώ καθορίζεται πρωτίστως από 
πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις (Ζαµπέτα, Ε., ό.π., 45).  

Η διαφοροποιηµένη αυτή αντίληψη λειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσµού- που από  
καθρέφτης και  αντανάκλαση της κοινωνίας µετατρέπεται σε χώρο  αντίστασης, αντιφάσεων 
και ιδεολογικής διαπάλης ανάµεσα σε αντιµαχόµενες κουλτούρες (σχολική και αντι-σχολική), 
πετυχαίνει να  διευρύνει το φάσµα των σχέσεων εκπαίδευσης και κοινωνικών θεσµών, πέρα 
από τη διαδικασία της µηχανιστικής αναπαραγωγής, καταρρίπτοντας την αντίληψη ενός πα-
θητικού σχολείου στρατευµένου στην υπηρέτηση µιας άνισης κοινωνίας (Apple, Μ., 1993, 
10). 

Οι θεωρητικοί της αντίστασης ανέδειξαν το διαλεκτικό χαρακτήρα της ανθρώπινης δρά-
σης, που καθιστά δυναµική και ανολοκλήρωτη  τη διαδικασία της κυριαρχίας και άρα δυνατό 
το µετασχηµατιστικό ρόλο του σχολείου στη διαδικασία  επίτευξης κοινωνικών αλλαγών. Με 
άλλα λόγια, η συνέργεια παραµέτρων,  όπως ο τρόπος χρήσης της εξουσίας από ανθρώπους 
σε ανθρώπους και η ταυτότητα της αλληλεπίδρασης διαφορετικών προσωπικοτήτων σε δια-
φορετικές συνθήκες, είναι εκείνη που καθορίζει την ανάπτυξη δοµών κυριαρχίας ή αυτονο-
µίας καιόχι η ενεργοποίηση µηχανισµών ηγεµονίας· αντίληψη που αµφισβητεί ευθέως την 
προβλέψιµη συµβολή/«ανταπόκριση» του σχολείου στη µετάδοση της κυρίαρχης ιδεολογίας, 
αξιολογώντας  τις επιπτώσεις της ανθρώπινης αντιθετικής συµπεριφοράς, στην περίπτωση της 
έρευνάς µας, τις αντιδράσεις/διαδράσεις, τη βούληση δασκάλων και µαθητών κατά την εκπαι-
δευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό καταδεικνύεται από τον Apple- βασικό εκπρόσωπο του 
βολονταριστκού µαρξιστικού ρεύµατος- η σχετική αυτονοµία του εκπαιδευτικού θεσµού και 

                                                 
38 Η χρήση των λέξεων ενεργό πρόσωπο, πρωταγωνιστής προέρχεται από τη µετάφραση του όρου  
acteur από την  Γιαννακάκη κατά τη διερεύνηση των πτυχών του διαµεσολαβητικού ρόλου του δασκά-
λου στα πλαίσια των θεωριών της αναπαραγωγής  (ό.π., 20).  
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η δυνατότητα αντίστασης/ παρέµβασης των κυριαρχούµενων υποκειµένων στις ηγεµονικές 
πρακτικές (Apple, Μ., ό.π., 104). 

Το µεταρρυθµιστικό δυναµικό που δηµιουργείται από συνειδητές ή ασυνείδητες αντι-
θετικές συµπεριφορές των πρωταγωνιστών της σχολικής ζωής, δεν επιτρέπει στο σχολείο να 
λειτουργεί «σαν µαύρο κουτί»  παραγωγής πειθήνιων οργάνων (ό.π., 127). Συνακόλουθα τα 
όρια που επιδιώκουν να θέσουν οι ιδεολογίες στη διαµόρφωση ατοµικών στάσεων και αντι-
λήψεων για τη διασφάλιση της ηγεµονίας τους, υπονοµεύονται από τη συµπεριφορά του έµ-
ψυχου παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι, συχνά οι µέθοδοι ελέγχου µετατρέπο-
νται σε ευκαιρίες  αντίστασης, παραχωρώντας σχετική αυτονοµία στην πνευµατική ζωή (ό.π., 
47).  Τελικά το σχολείο, ως πεδίο αντιστάσεων και συγκρούσεων,  αποκτάει ενεργό  ιδεολογι-
κό  ρόλο, αφού λειτουργεί συγχρόνως ως σύστηµα αναπαραγωγής αλλά και παραγωγής  (ό.π., 
248)39 

Μια τέτοια βολονταριστική οπτική, ανάγει την καθηµερινή σχολική δραστηριότητα, ά-
ρα και «το κρυφό» αναλυτικό πρόγραµµα,40 σε ευκαιρία απόρριψης των µηνυµάτων της 
κυρίαρχης ιδεολογίας, αποδυναµώνοντας τις ντετερµινιστικές θέσεις για την ανεµπόδιστη  
κυριαρχία του συστήµατος µε την εξασφάλιση της υπακοής των υποκειµένων (Αpple,ό.π.,  
M., 108-111). Παράλληλα, στρέφει το ερευνητικό ενδιαφέρον στο µικρο-επίπεδο της σχολι-
κής τάξης, δηλαδή στο χώρο εργασίας, αναζητώντας την επίδραση «του άγραφου νόµου της 
εργασιακής κουλτούρας»,41  στην εµφάνιση  άτυπων αλλά καθοριστικών µορφών αντίστασης 
του σχολείου. 

                                                 
39 Αξίζει να σηµειωθεί, ότι το σχολείο θεωρείται  από τον Apple  ως  «χώρος παραγωγής» και µε την 
κυριολεκτική σηµασία  του  τόπου εργασίας εκατοµµυρίων εκπαιδευτικών και άρα του «κατάλληλου 
σηµείου για αγώνες που θα µπορέσουν να αµφισβητήσουν το τρέχον σύστηµα παραγωγής.  Η αντί-
ληψη αυτή του σχολείου, αποκτά ασφαλώς, ιδιαίτερη σηµασία για την προσέγγιση του ρόλου του στη 
διαδικασία κοινωνικών αλλαγών, δικαιολογώντας την αισιόδοξη οπτική των θεωριών της αντίστασης 
«για το σηµαντικότατο ρόλο της εκπαίδευσης, ως αυτόνοµη διαδικασία και  κοινωνικό θεσµό» (Apple, 
Μ. 1993, 248-249). Θέση βεβαίως, που θεµελιώνεται και στην αναγνώριση της ευρύτητας της γνωσιο-
παραγωγικής του λειτουργίας, αφού «{…}το σχολείο «επεξεργάζεται»  συγχρόνως ανθρώπους και γνώ-
σεις.  Και η επεξεργασία της γνώσης  δεν περιορίζεται στην απλή διανοµή της  σε διάφορες κατηγορίες, 
αλλά περιλαµβάνει  επίσης την παραγωγή γνώσης και τη συσσώρευσή της από τις κυρίαρχες  κοινωνικές 
τάξεις» (ό.π., 43).  
40 Το «κρυφό»  αναλυτικό πρόγραµµα αποτελεί  βασική ερµηνευτική κλείδα της θεωρίας του  Apple 
για την προσέγγιση των ιδεολογικών λειτουργιών της σχολικής γνώσης και ειδικότερα του πλαισίου 
παραγωγής της (σχολική ζωή κ.λπ.). Σύµφωνα µε την οπτική του, οι θεσµικές προσδοκίες και κα-
νονικότητες του σχολείου (π.χ υπακοή στον ανώτερο, ενοχοποίηση διένεξης, προβολή συναίνεσης 
κ.λπ.), επιβάλλουν τη συγκρότηση και αποδοχή ενός πλαισίου «συντακτικών»  κανόνων δράσης, συµ-
βατών µε ανοµολόγητες ιδεολογικές υποθέσεις. Ως εκ τούτου το κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα,  υπη-
ρετώνας την οργάνωση και την νοµιµοποίηση της δραστηριότητας ατόµων που συνιστούν κοινωνική 
διάταξη, διασυνδέεται ευθέως µε λειτουργίες της ηγεµονίας. Για τις λειτουργίες του «κρυφού» ανα-
λυτικού και την προσέγγισή του ως πράξη τοποθέτησης στο ηγεµονικό σκηνικό,  βλ. Apple, M. 1986, 
36-38,177-181) 
41
Η χρήση της έννοιας της εργασιακής κουλτούρας στο έργο του Apple,  για την ερµηνεία της συµ-

βολής του κρυφού σχολικού προγράµµατος στη µετάδοση της κυρίαρχης ιδεολογίας,  καθιερώθηκε 
από έρευνες που συσχέτιζαν την καθηµερινή σχολική δραστηριότητα µε τις ανάγκες αναπαραγωγής 
της παραγωγικής ιεραρχίας, δηλαδή των επιπτώσεών της στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Υποδηλώνει 
παράλληλα τη θεώρηση τους σχολείου ως χώρο εργασίας δασκάλων, µε στοιχεία σύγκρουσης, αντί-
στασης, σχετικής αυτονοµίας των εργαζοµένων (δασκάλων) και εξέλιξης των εργασιακών σχέσεων. Η 
συχνά σκληρή αντιπαράθεση εργαζοµένων και επιχειρηµατικών προτεραιοτήτων, οδήγησε στην εγκα-
τάσταση άτυπων κανόνων στους εργασιακούς χώρους, που αντιµάχονται την εξουσία των προϊστα-
µένων και ειδικών, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις µετασχηµατιστικές  επιδράσεις της αθέατης  πλευ-
ράς  του κρυφού σχολικού προγράµµατος.  
Αναλυτικότερα για τη διασύνδεση σχολικού προγράµµατος και χώρων εργασίας, βλ. Apple, M. 1993, 
108-125 και ειδικότερα για την αξιοποίηση της εργασιακής κουλτούρας για την αναβάθµιση της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας, βλ. ό.π., 133-138. 
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Σε κάθε περίπτωση, ενώ οι θεωρίες  της άµεσης αναπαραγωγής υποβαθµίζουν τη ση-
µασία της ανθρώπινης ελευθερίας  και αυτοδιάθεσης στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συ-
στήµατος, οι θεωρίες της αντίστασης, αναγνωρίζουν τη δυνατότητα αυτενέργειας και καινο-
τοµίας στις κυριαρχούµενες οµάδες. Έτσι, η παραγωγή της κουλτούρας των υποτελών οµά-
δων αλλά και η κοινωνική εξέλιξη των ατόµων δεν καθορίζεται απόλυτα από τις επιταγές της 
κυρίαρχης ιδεολογίας. Αυτή µπορεί να δοµεί  το πλαίσιο,  αλλά η κίνηση στο εσωτερικό του, 
είναι αποτέλεσµα ισχύος αντιτιθέµενων δυνάµεων αλλά και προσωπικών αποφάσεων και 
πράξεων (Blackledge, H.- Hunt, B., ό.π., 243).  

Ωστόσο, αισθητά διαφορετική θέση  για τον κατεξοχήν ιδεολογικό ρόλο του εκπαιδευ-
τικού συστήµατος και τη φαινοµενική  αυτονοµία του, διατυπώνουν «οι θεωρητικοί  του πο-
λιτισµικού κεφαλαίου ή της κοινωνικής αναπαραγωγής» Bourdieu και  Passeron,42 δίνοντας 
έµφαση στην κοινωνικοπολιτισµική βάση της αναπαραγωγικής διαδικασίας και στην κυριαρ-
χία της πολιτιστικής δοµής (κουλτούρας).43 Στη θεωρία τους, η  λειτουργία του εκπαιδευτικού 
θεσµού,  δεν εξαντλείται µε τη «λειτουργική» συµβολή του στη  διατήρηση των υφιστάµενων 
ταξικών συσχετισµών δυνάµεων (κοινωνική αναπαραγωγή) και τη διασφάλιση των συµφε-
ρόντων της κυρίαρχης τάξης, αφού η «σχετικά αυτόνοµη» δράση του σε επίπεδο εσωτερικής 
οργάνωσης και κώδικα επαγγελµατικής συµπεριφοράς των διδασκόντων, τροποποιεί τις ι-
σορροπίες του αναµενόµενου ρόλου του (Πατερέκα, Χρ. 1986, 6 και 102-103)44. 

Tο εκπαιδευτικό σύστηµα, αποτελώντας «δοµή» αλλά και χώρο πρακτικής δρώντων 
προσώπων,  συντελεί στη ρητή  ή άρρητη  µετάδοση και στην αναπαραγωγή της διανοµής του 
πολιτιστικού κεφαλαίου. Ο αναπαραγωγικός του ρόλος, όµως, δε θεωρείται µηχανιστικός, α-
φού  υλοποιείται µε  παιδαγωγικές πρακτικές, που στη συνέχεια τον αναδιαµορφώνουν.  

Πρόκειται δηλαδή για µια διαδικασία αλληλοπροσδιορισµού δοµών και δρώντος υπο-
κειµένου, που περιορίζει  τον ντετερµινισµό του στρουκτουραλισµού αλλά και την απόλυτη 
ελευθερία του υποκειµένου, το οποίο, όµως, παρά τους όποιους θεσµικούς/δοµικούς περιο-
ρισµούς της δράσης του– ακόµη και  σε συνθήκες δηλαδή ελάχιστης ελευθερίας – παραµένει 
ενεργό πρόσωπο µε δυνατότητες σχετικά αυτόνοµης δράσης. 45 

                                                 
42 Για το έργο τους, που δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην επίδραση των πολιτιστικών διαδικασιών στην 
αναπαραγωγή, βλ. Bourdieu, P.- Passeron, J.C., Les heriters. Paris : Ed de Minuit, 1964, επίσης  
Bourdieu, P.- Passeron, J.C., La Reproduction. Paris : Ed de Minuit,  1970  και σε ελληνική µετάφρα-
ση: Bourdieu, P.- Passeron, J.C., Οι Κληρονόµοι (µετ. Παναγιωτόπουλος, Ν.). Αθήνα: Καρδαµίτσα-
∆ελφίνι, 1995. 
43 Είναι γνωστό, ότι βασική ερµηνευτική κλείδα  της θεωρίας τους αποτελεί η έννοια του πολιτιστικού 
αυθαιρέτου («habitus»), των ανερµήνευτων-αλλά όχι τυχαίων-χαρακτηριστικών κάθε κουλτούρας, που 
αποτυπώνονται στον κοινό τρόπο σκέψης, εκτίµησης, αντίληψης και δράσης, µε άλλα λόγια «στο σώ-
µα» των νόµιµων σηµασιοδοτήσεων της κοινωνικής πραγµατικότητας. Ορίζεται, µάλιστα, ως πολιτι-
στικό αυθαίρετο, αφού θεωρείται προϊόν επιλογής σηµασιών µεταξύ άλλων, «που υπάρχουν ή υπήρξαν 
ή φαντασιακά στο σύνολο αυτών που είναι δυνατόν να υπάρξουν» (Μυλωνάς, Θ.1995, 81). Αν και σαν 
σώµα σηµασιών εµφανίζεται  φυσικό, διαχρονικό και αµετάβλητο, η γένεση και διαιώνισή του υπη-
ρετεί αναγκαιότητες συγκεκριµένων κοινωνικών συνθηκών (ό.π.). 
44 Υπενθυµίζεται ότι η  «αυτονοµία»  του εκπαιδευτικού συστήµατος κατά τους Bourdie-Passeron, θε-
ωρείται σχετική, αφού ενώ η θεσµική του ύπαρξη συσχετίζεται, άρα και εξαρτάται, από  την αναπα-
ραγωγή των ταξικών σχέσεων,  η εσωτερική του οργάνωση και λειτουργία υπακούει σε δικούς του κα-
νόνες, κυρίως µετά την κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των διδασκόντων (ό.π.).  
45 Εξάλλου, η διαλεκτική αυτή σχέση δοµών και πρακτικών αποτυπώνεται εννοιολογικά µε τη νοηµα-
τοδότηση της έννοιας habitus από τον Bourdieu ως αποτέλεσµα των πρωτογενών αντικειµενικών (ταξι-
κών θα λέγαµε) προσδιορισµών, που τείνει να αναπαράγει την αντικειµενική λογική αυτών των προς-
διορισµών, αλλά µε κάποιες τροποποιήσεις, µέσω των πρακτικών. {…}Έχει ως βάση ένα συστηµ-
ατοποιηµένο σύνολο απλών αρχών, εν µέρει αντικαταστάσιµων, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν στην ε-
πινόηση ενός πλήθους λύσεων, που δεν προκύπτουν κατευθείαν από τις πρώτες αυτές καταστατικές αρ-
χές» (Μυλωνάς, Θ., ό.π., 78). Εξάλλου, οι θεωρίες πολιτισµικής αναπαραγωγής, προβάλλοντας τον εν 
δυνάµει συγκρουσιακό/µη µηχανιστικά αναπαραγωγικό χαρακτήρα του habitus άρα και τη µετασχη-
µατιστική του δυναµική (ό.π., 78),  προσπάθησαν να αντικρούσουν την κριτική που τους ασκήθηκε για 
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H κριτική  όµως,  που ασκήθηκε στις θεωρίες της κοινωνικής αναπαραγωγής,46 οδήγησε 
τον  Bernstein στην προσπάθεια θεµελίωσης µιας θεωρίας πολιτισµικής αναπαραγωγής,  µε 
στόχο την ανάδειξη των πρακτικών, που χρησιµοποιούνται σε διάφορα "πεδία" συµβολικού 
ελέγχου (οικογένεια, σχολείο κ.λ.π) για την αποτύπωση στη συνείδηση των υποκειµένων των 
σχέσεων εξουσίας.47 

Mε εµφανή τη  θεωρητική επιρροή του από το έργο του Durkheim, ισχυρίζεται ότι η δο-
µή των κοινωνικών σχέσεων διαµορφώνει τη σκέψη και συνακόλουθα την εµπειρία των υ-
ποκειµένων. Aναζητά έτσι, τους τρόπους διασύνδεσης των διάφορων µορφών κοινωνικής 
διαίρεσης και συνοχής µε συγκεκριµένες κατηγορίες σκέψης και κοινωνικού ελέγχου (ό.π., 
18). 

Έχοντας αφετηρία την υπόθεση, ότι το παραγωγικό σύστηµα της κοινωνίας επιβάλλει 
ταξικές σχέσεις εξουσίας,48 που καθορίζουν τις κοινωνικές πρακτικές σε όλους τους φορείς 
συµβολικού ελέγχου (θεσµούς, σχολεία, ιδρύµατα εγκλεισµού, κ.λ.π)  και ιδιαίτερα στην εκ-
παίδευση, επικεντρώνει τις µελέτες του στον εντοπισµό των µηχανισµών  ιδεολογικής ανα-
παραγωγής. Eπηρεασµένος από µαρξιστικές και νεοµαρξιστικές προσεγγίσεις (Althusser, 
Gramsci, Πουλαντζάς) για την ιδεολογία και τους ιδεολογικούς µηχανισµούς του κράτους, 
θεωρεί κυρίαρχο το ρόλο της εκπαίδευσης στο πεδίο συµβολικού ελέγχου, που διασφαλίζει 
την αναπαραγωγή των όρων υλικής παραγωγής (βλ. Bernstein, B., ό.π., 19-21).  

Έτσι, εκφάνσεις της σχέσης γνώσης-σχολείου και εξουσίας και συνακόλουθα των ιδεο-
λογικών λειτουργιών της εκπαίδευσης, αναδείχθηκαν από την προσέγγιση της  κοινωνικοπο-
λιτισµικής αναπαραγωγής της κυριαρχίας οµάδων ή τάξεων υπό την αιγίδα του σχολικού 
θεσµού,  είτε µε τη µεταβίβαση  συγκεκριµένου και αυθαίρετου σώµατος νόµιµων σηµασιο-
δοτήσεων της κοινωνικής  πραγµατικότητας (Habitus) στους αποδέκτες της ίδιας παιδαγωγι-
κής πράξης κατά τον Bourdieu (Bourdieu, P.- Passeron, J.C. 1964 και 1970) είτε µέσα από τη 
δοµή των κοινωνικών σχέσεων,  που συνέχει τον συγκεκριµένο «κώδικα» δόµησης και µετά-
δοσης της εκπαιδευτικής γνώσης, κατά «τη θεωρία των κωδίκων» του Bernstein (Bernstein, 
B. 1977).  

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι η διερεύνηση της σχέσης γνωσιοπαραγωγικής λειτουργίας 
του εκπαιδευτικού θεσµού και κυρίαρχης ιδεολογίας,  επηρεάζεται από τις επιστηµολογικές 
παραδοχές της «Νέας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης». Ζητήµατα «διαχείρισης σχολικής 
γνώσης»,  όπως  οι µορφές κοινωνικής  κατασκευής/οργάνωσης της µέσα από τον επίσηµο 
σχεδιασµό της (Αναλυτικό, Ωρολόγιο πρόγραµµα) και τις πρακτικές µετάδοσής της, διασυν-

                                                                                                                                            
τη ντετερµινιστική προσέγγιση του σχολείου, ως οργάνου εδραίωσης/αναπαραγωγής των αρχικών κοι-
νωνικών διαφορών και ανισοτήτων. 
46"Tις θεωρίες αυτές τις απασχολεί µόνο να κατανοήσουν πώς οι εξωτερικές σχέσεις εξουσίας φέρονται 
από το σύστηµα, δεν τις απασχολεί η περιγραφή του φορέα, µόνο η διάγνωση της παθολογίας του". Bλ. 
Bernstein, B. 1991, 21. 
47 Είναι γνωστό ότι ο Bernstein έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του '60 από  τις κοινωνιο-
γλωσσικές µελέτες του  µε τίτλο "Class, Codes and Control", για τους "επεξεργασµένους" και "περιορι-
σµένους" γλωσσικούς "κώδικες" της µεσαίας και εργατικής τάξης αντίστοιχα. Στην εργασία µας όµως, 
θα αναφερθούµε ιδιαίτερα στο κοινωνιολογικό πεδίο των αναζητήσεών του, στο οποίο η διευρυνόµενη 
έννοια του "κώδικα" χρησιµοποιείται για να περιγράψει κυρίως τη δόµηση και τη µετάδοση της 
εκπαιδευτικής γνώσης (βλ. Bernstein, Class, Codes and Control, vol.3, Routledge & Kegan Paul,1977). 
48 Kατά το Bernstein οι σχέσεις εξουσίας διαµεσολαβούνται από τις κοινωνικές τάξεις, το γένος, την 
εθνότητα, τη γεωγραφική περιοχή (βλ. Bernstein, B., H παιδαγωγική προβληµατική. Στο Σύγχρονη 
Eκπαίδευση, 1989, 47, 38). Στο έργο του µάλιστα, οι ταξικές σχέσεις κατέχουν το ρόλο του διανοµέα 
/ρυθµιστή των τοπικών, επιµέρους σχέσεων (βλ. Bernstein, B. 1991, 19). Kατά συνέπεια η θέση του 
για τη φύση της εξουσίας διαφοροποιείται απ' αυτή του Foucault, που την αντιλαµβάνεται σαν ά-
θροισµα µικροσχέσεων/προϊόντων εξουσίας µε ευρύτερες διχοτοµήσεις στον κοινωνικό χώρο (βλ. 
Φουκώ, M. 1987α, 21) . 
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δέονται µε την προσπάθεια κοινωνικής ρύθµισης και πειθάρχησης των υποκειµένων και ως εκ 
τούτου,  µε διαδικασίες κοινωνικής αναπαραγωγής και  κοινωνικού ελέγχου.49  

Ειδικότερα στα πλαίσια µιας κριτικής εκπαιδευτικής θεωρίας και έρευνας που αντλεί 
αφενός από το έργο του B.Bernstein για τις συνθήκες κοινωνικοπολιτισµικής αναπαραγωγής 
και αφετέρου από τη µετα-στρουκτουραλιστική οπτική του M.Foucault για την εκπαιδευτική 
γνώση ως προϊόν διαπλοκής πειθαρχίας και γνώσης, εξετάζονται οι επιπτώσεις των διαδι-
κασιών συγκρότησης  πρακτικών γνώσης/εξουσίας στη σύσταση των υποκειµένων. Οι εκπαι-
δευτικές πρακτικές θεωρούνται µορφές συµβολικού ελέγχου µε διαφορική δράση και δια-
κριτά αποτελέσµατα στην κατανοµή µορφών εµπειρίας και συνεκδοχικά στη δόµηση της υ-
ποκειµενικότητας των «παιδαγωγικών υποκειµένων».50 Επιχειρείται έτσι, η διεύρυνση του α-
ναπαραγωγικού κύκλου,  που κατά την αντίληψη των θεωριών πολιτισµικής αναπαραγωγής  
εξαντλείται στη γραµµική σχέση µακρο-κοινωνικών δοµών, εκπαιδευτικών  πρακτικών και 
συγκρότησης υποκειµένων,  µε την αποτύπωση και  συνεκτίµηση των ρυθµιστικών κανόνων 
της εκπαιδευτικής δράσης (Σολοµών, Ι. 1994, 113-114).   

Με «την ανατοµία» των εκπαιδευτικών πρακτικών, διερευνάται η σχέση ανάµεσα στα 
δοµικά χαρακτηριστικά τους:  αρχές/κανόνες, κώδικες/λόγους  και στην εµπειρία, στη σκέψη, 
στη συνείδηση, στη συµπεριφορά των αποδεκτών τους. Το υποκείµενο δε θεωρείται αδρανής 
αποδέκτης της πολιτισµικής δράσης που δέχεται από το σχολείο, αλλά αντιµετωπίζεται ως 
φορέας δράσης στο πλαίσιο των κοινωνικών του σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. Από «ασφα-
λής» κρίκος της αναπαραγωγικής αλυσίδας και παθητικός δέκτης των εξουσιαστικών δοµών 
που διέπουν τη σχολική επικοινωνία και ρυθµίζουν  τη συµπεριφορά του, µετατρέπεται σε δυ-
ναµικό συντελεστή της τελικής τους µορφής και σε διαµορφωτικό παράγοντα της δικής του υ-
ποκειµενικότητας. Όπως επισηµαίνεται «{…} τα παιδαγωγικά υποκείµενα στη διαδικασία αυ-
τή{…}συµµετέχουν στη διαµόρφωση των σχέσεων εξουσίας, αναπτύσσουν πολύµορφες (αντι)- 
δράσεις, θετικές ή αντιθετικές, που µπορεί είτε να συµβάλλουν στη διαδικασία είτε να την α-
χρηστεύουν ή ακόµη κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις να την αλλάζουν» (Σολοµών, Ι. 1994, 
116). 

 Έτσι,  η αποδοχή και η απόρριψη της σχολικής δράσης, ως δυνατά ενδεχόµενα της α-
ντίδρασης των αποδεκτών τους στην υλοποίηση συγκεκριµένων πρακτικών,  θεωρούνται εξί-
σου σηµαντικοί παράµετροι της σχολικής διαδικασίας συγκρότησής τους  αλλά  όχι καθορι-
στικοί (ό.π.). Η συµπεριφορά,  η σκέψη  και τελικά  η δόµηση της  υποκειµενικότητας, φέρει 
τα ίχνη και τις συνήθειες που αποκτά το άτοµο κατά τις διαδικασίες καθυπόταξής του/ τοπο-

                                                 
49  Η όλη συζήτηση διεξάχθηκε κατά την προβληµατοποίηση της σχέσης γνώσης και εξουσίας, τόσο 
στα πλαίσια νεοµαρξιστικών όσο και δοµολειτουργικών θέσεων,  µε κύριους εισηγητές τους Young, 
Berger, Lukman, Davies.  Η  γνώση θεωρήθηκε κοινωνική επινόηση,  µε µορφές εξαρτώµενες  από το 
κοινωνικο-ιστορικό  πλαίσιο κάθε περιόδου  και µε καθοριστική επίδραση στον καθορισµό των  αντι-
ληπτικών  σχηµάτων του υποκειµένου  για τη σύλληψη της πραγµατικότητας και τη διαµόρφωση κατ’ 
επέκταση της ατοµικής του ταυτότητας και της κοινωνικής συµπεριφοράς. Ενδεικτικά, για την επικέ-
ντρωση του ενδιαφέροντος της  κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης κατά τη δεκαετία του ’70,  στην ανά-
δειξη των µη συζητηµένων µέχρι τότε,  επιδράσεων της επιλογής και µετάδοσης της σχολικής γνώ-
σης, βλ.  Blackledge, D.- Hunt, B. 1995,  129-136 και 385-386· Davies, I. 1974, 312-318. 
50 Η έννοια  «παιδαγωγικό  υποκείµενο», προέρχεται από τον Bernstein και αποδίδεται στους  αποδέ-
κτες κάθε  τυπικής  εκπαιδευτικής δράσης ή «παιδαγωγικής πρακτικής» κατά τον Bernstein. Αναλυ-
τικότερα βλ. Σολοµών, Ι., ό.π., 117. Επίσης, η έννοια «παιδαγωγική πρακτική» γίνεται αντιληπτή συγ-
χρόνως ως αµφίδροµη σχέση µορφής (τι) και περιεχοµένου(πώς) µετάδοσης «µηνυµάτων» σε ένα συ-
γκεκριµένο πλαίσιο επικοινωνίας (σχολική τάξη, σχολική ζωή κ.λπ.). Μια σειρά κανόνων (ιεραρχικοί, 
διαδοχής, κριτηρίων), ορίζοντας την αρµόζουσα συµπεριφορά δέκτη και µεταδότη στα πλαίσια της 
παιδαγωγικής σχέσης  καθώς και τα κριτήρια θεµιτής ή αθέµιτης επικοινωνίας, καθορίζουν την ταυ-
τότητα των παιδαγωγικών πρακτικών και ως εκ τούτου τις επιλογές του εκπαιδευτικού θεσµού για την 
υλοποίηση του διττού ρόλου του: της µετάδοσης γνώσεων και της «πειθάρχησης» των υποκειµένων, 
της ρύθµισης δηλαδή της συµπεριφοράς και της σκέψης τους. Για τον ορισµό, την κατηγοριοποίηση, 
το ρόλο των παιδαγωγικών πρακτικών στο έργο του Bernstein, βλ. Bernstein, Β., ό.π., 111-150 και 
Σολοµών, Ι., ό.π.,  
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θέτησής του στη δράση συγκεκριµένων «κωδίκων» ή «νόµων αλήθειας»51 (ό.π., 119-120). 
Υπό αυτήν την έννοια, η ατοµικότητά του  προσεγγίζεται κυρίως ως  αποτέλεσµα  της επίδρα-
σης των «διαχωριστικών» πρακτικών52 που επιβάλλει  το εκάστοτε σχήµα εξουσίας/ γνώσης 
και εν τέλει πειθαρχίας. 53  

Η εννοιοδότηση της πειθαρχίας από το Foucault, αντλώντας από τη σκέψη του Durk-
heim, καθορίζει την καθυπόταξη/αντικειµενοποίηση των υποκειµένων στις σχέσεις εξουσίας. 
Ως µορφή συνείδησης, ιδιαίτερα στη σχολική της εκδοχή (σχολική πειθαρχία),  συγκροτείται 
από τη βιωµένη και στη συνέχεια, εσωτερικευµένη, µέσω της συνήθειας,  εµπειρία υπακοής, 
ρυθµισµένης πράξης και συµπεριφοράς κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Το σύνολο των 
ρυθµιστικών κανόνων που κάθε πειθαρχικό corpus εµπεριέχει, συνιστά ένα ιστορικά και συ-
γχρονικά διακριτό σχολικό σύµπλεγµα γνώσης-πειθαρχίας, που ενοποιεί τη δράση του σχο-
λείου (ό.π., 116- 118).    

Έτσι, η θεµελιώδης  παραδοχή  της άρρηκτης σχέσης γνώσης και πειθαρχίας µέσα από  
τη αδιάσπαστη παρουσία τους στο σχολείο,  αίρει τη διχοτοµική προσέγγιση του ρόλου του, 
σ’αυτόν του µεταδότη γνώσεων, διαµέσου της επιλογής και συγκρότησης της επίσηµης σχο-
λικής γνώσης (Αναλυτικό πρόγραµµα, σχολικά εγχειρίδια κ.λπ.) και στον άλλο, της πειθάρ-
χησης και εγχάραξης συγκεκριµένου αξιολογικού συστήµατος (ιδεών, προτύπων, ρόλων) 

                                                 
51 Οι  «κώδικες» κατά τον  Bernstein  ή  «οι νόµοι αλήθειας» του Foucault,  φαίνεται να αποτελούν  
κοµβικές  έννοιες κατά την προσέγγιση της  διαδικασίας  συγκρότησης του υποκειµένου.  Θεωρούνται   
αρχές επιλογής και συνδυασµού «µηνυµάτων» (λέξεων, γνωστικών αντικειµένων, πραγµάτων, αν-
θρώπων, οµάδων),  φορείς δηλαδή επιβαλλόµενων µορφών επικοινωνίας (πολιτισµικές γραµµατικές ) 
µε κανονιστική επίδραση στη  σκέψη και συµπεριφορά των υποκειµένων. Επιπλέον, οι µερικότερες 
εννοιολογικές αφαιρέσεις «της ταξινόµησης» και «περιχάραξης» που συνιστούν τη γενικότερη έννοια 
του κώδικα, προσδίδουν µια στρουκτουραλιστική χροιά στη «θεωρία των κωδίκων», αφού το περιε-
χόµενό τους  καθορίζεται τόσο από την  παραδειγµατική διάσταση της διάκρισης όσο και τη συνταγ-
µατική του συνδυασµού µηνυµάτων. H έννοια της  «ταξινόµησης» αναφέρεται α) στη συγκρότηση κα-
τηγοριών «µονάδων»/ νοηµάτων µε βάση τη διαφορά (π.χ. στα γνωστικά αντικείµενα του Aναλυτικού 
Προγράµµατος) και β) στο συνδυασµό µονάδων στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης κατηγορίας  ή στις 
σχέσεις κατηγοριών (π.χ. συσχέτιση εκπαιδευτικών περιεχοµένων). H «περιχάραξη» αναδεικνύει τα 
κατάλληλα και ακατάλληλα περιεχόµενα επικοινωνίας,  περιγράφοντας έτσι  «τη µορφή του πλαισίου 
µέσα στο οποίο η γνώση µεταδίδεται και προσλαµβάνεται» (Bernstein, B.1991,  68). Oι διαβαθµίσεις της 
(ισχυρή, ασθενής) αποτυπώνουν τη µειωµένη ή την αυξηµένη αντίστοιχα, δυνατότητα επιλογής του 
υποκειµένου στη µετάδοση ή στην πρόσληψη νοηµάτων.  Κατά τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, η ισχύς της «περιχάραξης»  αποτελεί το δείκτη της δυνατότητας ελέγχου δασκάλου και µα-
θητή στην οργάνωση της εκπαιδευτικής γνώσης. (Για την έννοια «του κώδικα»,  τη συµβολή της στη 
στρουκτουραλιστική οπτική της σχολικής  εκπαίδευσης και γενικότερα για το ρόλο  της  στη θεωρία 
της πολιτισµικής αναπαραγωγής  βλ. Bernstein, B.1991, 22-24 και 161-212).  
52 Ο Foucault µε τον όρο αυτό αναφέρεται στη βαθµιαία διαδικασία συγκρότησης ατοµικότητας,  κατά 
την οποία το άτοµο, ως αποδέκτης των πολλαπλών επιδράσεων που δέχεται από το περιβάλλον του,  
αποκτάει την αίσθηση του εαυτού  του,  διαχωρίζεται (η υπογράµµιση δική µας) από τους άλλους, σχε-
τίζεται µε τον κόσµο και αλληλεπιδρά µε αυτόν. Ο όρος «πρακτικές» στη σκέψη του Foucault,  συµπε-
ριλαµβάνει διαδικασίες, θεσµούς, λόγους και επιστηµονικές πρακτικές, που δοµούνται από  τη  διά-
δραση εξουσίας και γνώσης για να δοµήσουν/να αντικειµενικοποιήσουν στη συνέχεια το άτοµο. (Ανα-
λυτικότερα για την αντικειµενικοποίηση και συγκρότηση των υποκειµένων, βλ. Σολοµών, Ι., ό.π., 117-
121).     
53 Η πειθαρχία  θεωρείται από το Foucault ως ιδιαίτερη µορφή συγκρότησης των υποκειµένων, που 
συµπεριλαµβάνοντας ένα συγκεκριµένο σύστηµα τεχνικών, στοχεύει στη ρύθµιση της συµπεριφοράς 
τους. Υπό αυτήν την έννοια, στο βαθµό που το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο συµπεριφοράς παρα-
πέµπει σε συγκεκριµένους συσχετισµούς δυνάµεων,  αποτελεί µοχλό µετατροπής των σχέσεων εξου-
σίας σε σχέσεις κυριαρχίας. (Σολοµών, Ι., ό.π., 116- 117). Με το σκεπτικό µάλιστα ότι στις σύγχρονες 
δυτικές κοινωνίες το γνωσιοπαραγωγικό πλαίσιο, συνίσταται από «πειθαρχικοποιηµένες πρακτικές», 
ελεγχόµενες από συγκεκριµένα πολιτικά, οικονοµικά και «θεσµικά καθεστώτα παραγωγής αλήθειας» - 
υπό την έννοια των συµφωνηµένων κανόνων διάκρισης του ψευδούς από το αληθές και της αναγνώ-
ρισης «ειδικών αποτελεσµάτων εξουσίας στο αληθές» (Φουκώ, Μ. 1987, 35-36)- το εκπαιδευτικό σύ-
στηµα θεωρείται πεδίο ελέγχου, πρόσβασης, ρύθµισης αυτών των «πειθαρχιών» και των διαφορετικών 
ταυτοτήτων ή µορφών συνείδησης  που επιβάλλουν (Σολοµών, Ι., ό.π., 122). 
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µέσα από τη σχολική καθηµερινότητα και την επίδραση του «κρυφού» αναλυτικού προγράµ-
µατος (ό.π., 115). 

  Το σχολείο θεωρείται πεδίο επικοινωνίας και η εκπαιδευτική γνώση αντιµετωπίζεται 
ως  «κώδικας» ρύθµισης της εµπειρίας και της ταυτότητας του υποκειµένου. H πραγµάτωσή 
του αναλαµβάνεται από τα παρακάτω «συστήµατα µηνυµάτων» (Bernstein, B., ό.π., 63-64)54 :  

1) Tο Aναλυτικό Πρόγραµµα/Curriculum,55 που περιλαµβάνει ό,τι θωρείται έγκυρη/ 
νόµιµη  γνώση και οργανώνεται µε τη χρήση διακριτών αρχών επιλογής και συνδυασµού 
γνωστικών αντικειµένων ή µηνυµάτων κατά τη θεωρία των κωδίκων του Bernstein. 

2) Tην παιδαγωγική σχέση, που συνίσταται από µεταδότες και προσλαµβάνοντες ή δε-
κτες και απεικονίζει την έγκυρη/νόµιµη µετάδοση της σχολικής γνώσης. Aπορρέοντας από 
την εφαρµογή συγκεκριµένων παιδαγωγικών πρακτικών για την αναµετάδοση περιεχοµένου, 
συµβάλλει καθοριστικά στην πολιτισµική αναπαραγωγή (ό.π., 113) .  

3) Tην αξιολόγηση, που σχετίζεται µε την έγκυρη πραγµάτωση αυτής της γνώσης από 
την πλευρά των διδασκοµένων και αποτελεί συνισταµένη της ισχύος τόσο της ταξινόµησης 
όσο και των περιχαράξεων της σχολικής γνώσης (ό.π., 164).   

Kατά συνέπεια, οι «κώδικες εκπαιδευτικής γνώσης», εµπεριέχοντας το σύνολο των αρ-
χών διαµόρφωσης των παραπάνω µηνυµάτων, αποτελούν πεδίο ιδεολογικής δράσης. O 
Bernstein σηµειώνει ότι «γενικά από αυτή την άποψη οι κώδικες είναι πολιτισµικά προσδιορι-
σµένοι µηχανισµοί τοποθέτησης. Πιο συγκεκριµένα, ταξικά ρυθµιζόµενοι κώδικες τοποθετούν 
τα υποκείµενα σε σχέση µε κυρίαρχες και κυριαρχούµενες µορφές  επικοινωνίας και µε τις σχέ-
σεις µεταξύ τους» (ό.π., 162). Mέσα απ’ αυτή «την τοποθέτηση», που οριοθετείται  από τη σύ-
ζευξη του «τι» (σχολική γνώση) και του «πώς» (παιδαγωγικές πρακτικές) συγκροτείται ιδεο-
λογία.  

H ρύθµιση της γνώσης/«µηνύµατος» από τους κώδικες, συνοδευόµενη από τις ανάλογες 
παιδαγωγικές πρακτικές, παράγει και επιβάλλει στους αποδέκτες της τη βίωση συγκεκρι-
µένων «κειµένων».56  Συνεκδοχικά, οι ιδεολογικές λειτουργίες υλοποιούνται από τις διαρθρω-
τικές δοµές του µηνύµατος/κειµένου/ πρακτικής. «Από αυτήν την άποψη, η ιδεολογία  εµπεριέ-
χεται σε τύπος σχέσης και τους ρυθµίζει. ∆εν αποτελεί  µόνο περιεχόµενο αλλά  κυρίως  τύπος 
σχέσης για την πραγµάτωση του περιεχοµένου» (Bernstein, B., ό.π., 162). 

Εξάλλου, στις σχετικές  θεωρητικές κατασκευές, η ανάπτυξη ενιαίας αντίληψης για τον 
ιδεολογικό ρόλο της εκπαίδευσης, προσκρούει στη πολυσηµία του όρου «ιδεολογία». Στα 
πλαίσια του σύγχρονου µαρξισµού η συζήτηση για την ιδεολογία, έχοντας πυρήνα τη διασύν-
δεσή της µε την ιστορική πραγµατικότητα, διεξάγεται µεταξύ δύο ρευµάτων: α) του αλ-
τουσεριανού και β) του ιστορικισµού. 

                                                 
54 Με τον όρο «συστήµατα µηνυµάτων» ο Bernstein αναφέρεται στο πλαίσιο επιλογής, µετάδοσης, 
πρόσληψης και αξιολόγησης της σχολικής γνώσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει µάλιστα η 
συνάρτησή τους µε  τη  δόµηση  συγκεκριµένων µορφών εµπειριών, ταυτοτήτων, σχέσεων και ως εκ 
τούτου µε συγκεκριµένες µορφές κοινωνικού ελέγχου (βλ. (Bernstein, B., ό.π., 63-64). 
55 Το Curriculum φαίνεται να γίνεται αντιληπτό από τον Bernstein, σαν εργαλείο κοινωνικού ελέγχου, 
αφού µεταφέρει αξίες των κυρίαρχων στρωµάτων ή  σαν κοινωνικά κατασκευασµένη γνώση, η οποία 
οργανώνεται µέσα από το εκπαιδευτικό σύστηµα για να υλοποιήσει τις  κοινωνιολογικές λειτουργίες 
του σχολείου,  περιέχοντας: 1) σκοπούς,  που δικαιολογούν την επιλογή της συγκεκριµένης γνώσης, 2) 
περιγραφή του περιεχοµένου των γνωστικών αντικειµένων, 3) τεχνικές  διδακτικών προσεγγίσεων, 4) 
χρονοδιάγραµµα κάλυψης της ύλης, 5) σύστηµα αξιολόγησης. (Για την κοινωνιολογία του σχολικού 
Curriculum, βλ. Stanley W.R. 1996, 47-61). 
56 Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την οπτική του Foucault τα ίδια τα παιδαγωγικά υποκείµενα, οφεί-
λοντας µέσα στο σχολικό πλαίσιο να είναι «αναγνώσιµα», µετατρέπονται σε «κείµενα». Το περιε-
χόµενό τους γίνεται αντιληπτό σε συνάρτηση µε την επικρατούσα θεωρία αγωγής.  Η εκτίµηση της 
αναγνωσιµότητάς τους διεξάγεται µε την επιλογή και ενεργοποίηση συγκεκριµένων πρακτικών  αξιο-
λόγησης των επιδόσεών τους. Άλλωστε όπως υποστηρίζει ο Foucault, κάθε πρακτική εξέτασης και α-
ξιολόγησης δοµείται υπό την επήρεια του σχεσιοδυναµικού συµπλέγµατος γνώσης και εξουσίας    
(Σολοµών, Ι., ό.π., 133). 
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Η ιδεολογία στην αλτουσεριανή σκέψη ως πανιστορική πραγµατικότητα µε αµετάβλητη 
δοµή,  θεωρείται  δρώσα συνιστώσα της ιστορίας των ταξικών κοινωνιών (Αλτουσέρ, Λ., ό.π., 
98) και καθοριστικός παράγοντας λειτουργίας συγκεκριµένων θεσµών.57 Η υλική της µάλιστα 
υπόσταση, εγγράφεται στην λειτουργία των Ιδεολογικών Μηχανισµών του Κράτους (θρη-
σκευτικό ΙΜΚ, σχολικό ΙΜΚ, κ.λπ.), ρυθµίζοντας τις πρακτικές που επιβάλλουν. Η συνειδητή 
συµµετοχή του ατόµου στις ρυθµιζόµενες από τον ιδεολογικό µηχανισµό µορφές πρακτικής 
(εκκλησιασµός, σχολική µέρα), καθορίζει  ανάλογα τη συµπεριφορά του (ό.π., 102-105). Η α-
ναγνώριση

58 και η αποδοχή των εκάστοτε βεβαιοτήτων που επιβάλλονται αξιωµατικά από την 
ιδεολογία στα άτοµα, συντελεί στον ιδεολογικό καθορισµό τους και επιτυγχάνει τη στρα-
τολόγηση των υποκειµένων που απαιτεί η διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής.  

Αντίθετα στην ιστορικιστική σχολή του σύγχρονου µαρξισµού, µε κύριους εκπροσώ-
πους τον Αντόνιο Γκράµσι και Γκέοργκ Λούκατς,  η ιδεολογία, αποκτώντας ιστορική διάστα-
ση και ταξικό χαρακτήρα,  διασυνδέεται  µε τις πολιτικές στοχεύσεις συγκεκριµένης ηγεµονι-
κής τάξης. Έτσι, σύµφωνα µε την ιστορικο-κοινωνιολογική της εκδοχή, εµφανίζεται ως κο-
σµοθεωρία,  σύστηµα δοξασιών και θεωριών, µε συνεκτική και κινητοποιητική κοινωνική 
επίδραση. Προσφέροντας αναγνώσεις και ερµηνείες της κοινωνικής πραγµατικότητας και 
προτροπές για δράση, συµβατές  µε τα συµφέροντα του εκάστοτε κυρίαρχου ιστορικού υπο-
κειµένου, ρυθµίζει τις κοινωνικές σχέσεις και την κοινωνικοποίηση του ατόµου σε ένα δεδο-
µένο κοινωνικό σχηµατισµό. 59 

Κάτω από αυτό το πρίσµα, η ιδεολογία, ως «ύποπτη» γνωστική διαδικασία µε πρα-
ξεολογικό πρόταγµα, αξιοποιείται στον πολιτικό τοµέα για τη διάχυση των λανθασµένων ι-
δεών, που παράγουν την ψευδαίσθηση κοινών σκοπών και πολιτικών οραµάτων, αναγκαίων 
για τη συµβολή των «οπαδών» στην εδραίωση της εξουσίας των εκάστοτε «ηγετών». Είναι  έ-
τσι, εµφανές,  ότι η ιδεολογία, υπό τη έννοια της «ψευδούς συνείδησης»,60 διασυνδέεται ευ-
θέως µε την προώθηση και τη νοµιµοποίηση  συµφερόντων κοινωνικών οµάδων ή τάξεων. 

    Εξάλλου, µε την ερευνητική µακρο-προοπτική και των δύο κοινωνιολογικών ρευ-
µάτων (δοµολειτουργισµού-µαρξισµού), ενώ αναδεικνύονται ζητήµατα που σχετίζονται µε τις 
ιδεολογικές λειτουργίες και γενικότερα µε τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης, υποτιµάται 
και δεν αξιοποιείται για την ανάδειξη άγνωστων πτυχών της σχολικής ζωής,  «η πρώτη ύλη» 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή η καθηµερινή δραστηριότητα των πρωταγωνιστών 
(Blackldedge, D.-Hunt, B., ό.π., 311). Πρόκειται για ερµηνευτική αδυναµία που αποκαθίστα-
ται µε την αξιοποίηση των µικρο-κοινωνιολογικών προσεγγίσεων 

Με τη συµβολή της φαινοµενολογικής κοινωνιολογίας και της εθνοµεθοδολογίας τίθε-
νται διαφορετικές προκείµενες που αναδεικνύουν τη βαρύτητα της σχολικής ζωής στο φιλ-
τράρισµα άρα και στην τελική  ισχύ των όποιων εξωτερικών κοινωνικών παραγόντων. Έτσι, 
µε βασική παραδοχή ότι «η καθηµερινή δραστηριότητα δεν είναι ποτέ εξ ολοκλήρου επιβε-

                                                 

57 Ο Αλτουσέρ  ορίζει  τους Ιδεολογικούς Μηχανισµούς του Κράτους (ΙΜΚ) ως «ορισµένες πραγµατι-
κότητες, που εµφανίζονται στον άµεσο παρατηρητή  µε τη µορφή διακριτών και εξειδικευµένων θεσµών», 
που δρουν συµπληρωµατικά µε τους «καταπιεστικούς» κρατικούς µηχανισµούς (ΚΚΜ), πρωτίστως µε 
ιδεολογία, «κανοναρχώντας» µε ειδικές πρακτικές, και δευτερευόντως µε σχεδόν συµβολική, «καµου-
φλαρισµένη» φυσική βία (Αλτουσέρ, Λ., ό.π., 83, 85).  
58 Για τη λειτουργία της ιδεολογικής αναγνώρισης, βλ. Αλτουσέρ, Λ.,  ό.π., 108-109. 
59 Αναφερόµαστε ασφαλώς στην ευρεία έννοια της ιδεολογίας, που δεν αφορά ιδέες και αντιλήψεις για 
µεµονωµένα άτοµα και ατοµικά βιώµατα, αλλά «σε συλλογικές αναπαραστάσεις, που εκφράζουν 
συλλογικές πραγµατικότητες» (Λέκκας, Π., 1996, 27). 
60 Αξίζει να σηµειωθεί ότι  η  υπονόµευση της συνείδησης, η  καλλιέργεια δηλαδή «ψευδούς συνείδη-
σης» κατά τη διαδικασία κοινωνικού καθορισµού της, αποτελώντας τη δεσπόζουσα αντίληψη της 
µαρξιστικής σκέψης για τις ιδεολογικές επιπτώσεις- παρά τις όποιες εννοιολογικές διαφοροποιήσεις 
της (βλ. Plamenatz, J. 1981, 24 και 26)- αποδίδεται στις αλλοτριωτικές επιδράσεις του καπιταλιστικού 
συστήµατος και διασυνδέεται µε την άσκηση κοινωνικού ελέγχου (Μπουγάς, Τ. 1988, 270-271).  
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βληµένη· υπάρχει πάντα κάποια αυτονοµία και ελευθερία» (ό.π.),61  οι µικρο-ερµηνευτικές κοι-
νωνιολογικές προσεγγίσεις δοκιµάζουν να φωτίσουν υπαρκτές αλλά αγνοηµένες όψεις της εκ-
παιδευτικής πραγµατικότητας.  

  Κάτω από το αυτό το πρίσµα, η απόδοση νοήµατος62 και η ερµηνεία  των κοινωνικών 
καταστάσεων και της δράσης (ατοµικής ή άλλων προσώπων) από τους δρώντες, θεωρείται 
διαµορφωτικό στοιχείο της κοινωνικής, άρα και της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.  Όπως 
επισηµαίνεται από τον D. Hargreaves « η συµπεριφορά του ατόµου δεν επηρεάζεται από τις 
καθαυτές πράξεις του άλλου αλλά από τη σηµασία (προθέσεις, κίνητρα κ.λπ.) που το άτοµο 
αποδίδει στις πράξεις του άλλου» (Blackldedge, D.-Hunt, B., ό.π., 318). 

Η εµπειρία και η γνώση του εκπαιδευτικού, καθορίζοντας τις νοηµατοδοτήσεις και τις 
ερµηνείες που δίνει στη  δράση των µαθητών του ή άλλων εµπλεκόµενων φορέων, κατευθύ-
νει και τη δική του δράση, διαµορφώνοντας στη συνέχεια  την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα υ-
ποκείµενα (δάσκαλοι, µαθητές κ.λπ.) δρώντας στα πλαίσια του ρόλου τους, παίρνουν σηµα-
ντικές αποφάσεις, ενεργοποιώντας τις αντιλήψεις τους για τον εαυτό τους, τις απαιτήσεις της 
θέσης τους, τη συµπεριφορά των άλλων. Ως εκ τούτου, η διαντίδραση αποτελεί δυναµική 
διαδικασία, κατά την οποία οι συµµετέχοντες ερµηνεύοντας και νοηµατοδώντας δράσεις, 
προσδιορίζοντας στόχους και ενδιαφέροντα ατοµικά ή άλλων δρώντων στο ίδιο πεδίο κοινω-
νικής δράσης,  αποφασίζουν για την αντίδρασή τους.  

Σύµφωνα µε αυτήν την οπτική,  το άτοµο φαίνεται να κατασκευάζει κάθε φορά τη δική 
του πράξη απάντησης, υπό την επήρεια  όµως, των αντιληπτικών περιορισµών που φέρει ως 
κοινωνικό µέλος. Εποµένως η καταναγκαστική δύναµη των αντικειµενοποιηµένων κοινω-
νικών κανόνων και αξιών παραµένει, αφού το άτοµο χρησιµοποιεί «ερµηνευτικά σχήµατα» 
(interpretives schemes) αντίληψης «εαυτού» και  «άλλου», κληρονοµηµένα ή κοινωνικά κα-
τασκευασµένα.. Στο βαθµό όµως,  που η δράση του υποκειµένου θεωρείται τελικά προϊόν συ-
νέργειας κινήτρων, προθέσεων, συµφερόντων, ενδιαφερόντων  και ορισµού της κατάστασης, 
γίνεται εµφανής ο ενεργός του ρόλος στη δόµηση, (απο) ή (ανα)-δόµηση της κοινωνικής 
πραγµατικότητας.  

Συνακόλουθα, σε επίπεδο έρευνας  υποχωρεί η παραγωγή γενικευµένων ερµηνειών των 
κοινωνικών φαινοµένων ως προϊόντων δοµών και επιδιώκεται η ερµηνευτική προσέγγιση της 
πολύπλοκης  διαδικασίας δόµησης της κοινωνικής ζωής,  µε συνιστώσες τη συµπεριφορά, την 
ελεύθερη βούληση,  τα  προσωπικά  νοήµατα,  τις  διαντιδράσεις  των  ενεργών υποκειµένων. 
Στο πλαίσιο αυτό,  «η ηγεµονία του εµπειρικού παραδείγµατος» (Πυργιωτάκης, Ι. –Παπαδά-
κης, Ν. 1999, 853) περιορίζεται προς χάριν του «υποκειµενικού» αλλά διεισδυτικού βλέµ-
µατος του  ερµηνευτικού (παραδείγµατος)  στη θεώρηση των  εκπαιδευτικών φαινοµένων, κα-
θιστώντας παράλληλα, ορατή και εποικοδοµητική την προοπτική του µεθοδολογικού συγκε-
ρασµού τους (ό.π., 857)  για την ανάδειξη του ρόλου των πρωταγωνιστών τους. 

Έτσι, ανάλογα µε την έµφαση και την αντίληψη του ρόλου διαµορφωτικών παραγόντων 
της κοινωνικής/εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, παρατηρούνται τρεις κυρίως µορφές µικρο-
προσεγγίσεων µε διακριτή συµβολή στη κατανόηση και ερµηνεία της και συνακόλουθα στη 
συγκρότηση των κατηγοριών ανάλυσης της ανά χείρας µελέτης:  

α) Η φαινοµενολογική, µε θεωρητικούς εκπροσώπους τους Schutz, Berger και LuK-
mann, Kochelmans, Dale, Freeman, Ritzer,  η οποία θεωρώντας κοµβικό το ρόλο ορισµού της  

                                                 
61
Πρβλ. µε τη (σχετική) αυτονοµία που αναγνωρίζει o Bourdieu  σε κάθε «πεδίο» της κοινωνικής 

πραγµατικότητας και συνακόλουθα και στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
62 Η  έννοια «νόηµα» στο χώρο της µικροκοινωνιολογίας, παρά τη συνθετότητα που παρουσιάζει, 
φαίνεται να παραπέµπει στις προθέσεις, στους στόχους, στη σηµασία στην αιτιολόγηση της δράσης 
των υποκειµένων. ∆εν θεωρούνται δεδοµένα αλλά παράγωγα της  κατασκευαστικής δράσης του υπο-
κειµένου – αποδέκτη συγκεκριµένης κουλτούρας (ό.π., 311).  
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κατάστασης από τα υποκείµενα για την επιλογή δράσης/αντίδρασης,63 αντικαθιστά τις  στα-
θερές τυποποιήσεις- µεθοδολογική επιλογή  της παραδοσιακής κοινωνιολογίας- για την πε-
ριγραφή της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, µε τις µη δεδοµένες  ερµηνείες των συµµετεχό-
ντων.  

Εξάλλου, η βασική θέση των φαινοµενολόγων, ότι πραγµατικότητα είναι ό, τι οι άνθρω-
ποι ορίζουν ως  πραγµατικότητα, καθιστά τη νοηµατοδότησή της  ζήτηµα συσχετισµού δυνά-
µεων,  αφού δεν επικρατεί  πάντα η πληρέστερη ερµηνεία αλλά «ο ορισµός αυτού που έχει τη 
δύναµη να την επιβάλει» (Λάµνιας, Κ., ό.π., 194). Έτσι, στην περίπτωση του εκπαιδευτικού 
θεσµού, αποδίδεται κατά τον R. Dale, πρωτεύουσα σηµασία  στις νοµιµοποιηµένες σχέσεις 
εξουσίας  και στις υφιστάµενες ιεραρχίες για τον ορισµό του «αποδεκτού» νοήµατος µιας κα-
τάστασης, εποµένως και τον περιορισµό της διαπραγµατευτικής ισχύος θεσµού και προσώ-
πων κατά τη συγκρότησή του (νοήµατος) και συνακόλουθα την επιλογή – αναγκαστική  ίσως- 
δράσης (ό.π.).  

β) Η ενθοµεθοδολογία, αντιδρώντας στην ηττοπάθεια του ντετερµινισµού των θεωριών 
της αναπαραγωγής, αρνείται την ύπαρξη παθητικών υποκειµένων-αποδεκτών της επίδρασης 
των αντικειµενοποιηµένων  αµετάβλητων κοινωνικών δοµών. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι η 
κοινωνική πραγµατικότητα δοµείται και αναδοµείται διαρκώς  από τις στρατηγικές και τις µε-
θόδους που υιοθετούν οι δρώντες για τη διαχείρισή της.  

Με θεωρητικό πλαίσιο στήριξης τη φαινοµενολογική κοινωνιολογία, 64 αποδέχεται την 
παρουσία  του κοινού αποθέµατος γνώσης (κοινωνικής εµπειρίας) κατά τη διαδικασία ανα-
γνώρισης, κατανόησης, χειρισµού των νοηµάτων, τα οποία διακινούνται σε κάθε κοινό πεδίο 
ανάπτυξης και εξέλιξης κοινωνικών δραστηριοτήτων. Η  συνεισφορά  όµως της αποκαλούµε-
νης «κοινής γνώσης» στην αναπαραγωγή των κοινωνικών κανονικοτήτων περιορίζεται στο 
επίπεδο της αφετηρίας και οριοθέτησης των  κοινωνικών δράσεων. Στη συνέχεια, τα δρώντα 
υποκείµενα, ενεργοποιώντας συγκεκριµένες στρατηγικές και µεθόδους-αντίστοιχες µε τους 
ορισµούς της κατάστασης- επεκτείνουν τα υφιστάµενα όρια δράσης, παράγοντας εκ νέου 
«κοινή γνώση» και «λογική» για το δικό τους µικρόκοσµο, δηλαδή, νέα δοµικά στοιχεία µιας 
αναδοµηµένης και διαφοροποιηµένης κοινωνικής πραγµατικότητας.  

Επανεισάγοντας έτσι, στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, την εθολογία, την  εθνολο-
γία, την ψυχολογία, την κοινωνιογλωσσολογία,  το ερευνητικό  ενδιαφέρον  της εθνοµεθολο-
γίας στρέφεται στο µικροκοινωνιολογικό πεδίο (σχολείο, τάξη, σχέσεις σχολείου και άλλων 
φορέων κ.λπ.) και ειδικότερα στην επίδραση της κουλτούρας  και  του χαρακτήρα της άλλη-
λόδρασης (γλωσσικό ύφος κ.λπ.) των πρωταγωνιστών (δασκάλων, µαθητών κ.λπ.) στη δό-
µηση της  εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Γενικότερα,  το σχολείο παύει να θεωρείται «κλειστό κουτί», µε προσιτή είσοδο και έ-
ξοδο αλλά δυσπρόσιτο περιεχόµενο και αναζητείται η  αποκρυπτογράφηση «της κρυφής ζωής 
του»,  µε έµφαση στην ανάδειξη του διαµορφωτικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Στο πλαίσιο 
αυτό, η συζήτηση εµπειρικών δεδοµένων µικρο-κοινωνιολογικών ερευνητικών εργασιών,65 
αναδεικνύει  το  διττό ρόλο του εκπαιδευτικού: του  διαχειριστή (agent)  κατά τη διαδικασία 
αναπαραγωγής αλλά και του δρώντος προσώπου (acteur),  µε ενεργητική, «παραγωγική» συ-
µπεριφορά (Γιαννακάκη, Π., ό.π., 17). Όπως επισηµαίνεται, οικοδοµώντας την κοινωνία που 

                                                 
63 Η υπογράµµιση δική µας, προκειµένου να επισηµανθούν οι βασικές παραδοχές που αξιοποιούνται 
για τη συγκρότηση του ερµηνευτικού πλαισίου ανάλυσης της παρούσας έρευνας.  
64 Σηµειώνεται ότι η φαινοµενολογική κοινωνιολογική οπτική, προσέφερε το θεωρητικό πλαίσιο στη-
ριξης γενικότερα των µικροερµηνευτικών προσεγγίσεων (εθνοµεθοδολογίας, θεωρίας συµβολικής αλ-
ληλεπίδρασης του Mead  κ.λπ.).  
65 Ειδικά για την ελληνική βιβλιογραφία, αναφερόµαστε στις µελέτες της  Γιαννακάκη, Π. 1988 και 
1997, που έχουν κύριο ερευνητικό ερώτηµα τη λειτουργία του δασκάλου σαν διαχειριστή αναπαρα-
γωγής ή σαν διαχειριστή αλλαγών. Η ερευνήτρια επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στη διαµεσολάβηση 
του δασκάλου, µε το διττό ρόλο του «λειτουργού» και του «δηµοσίου υπαλλήλου», στην άρθρωση του 
κοινωνικού  µε το σχολικό περιβάλλον.   
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ζει, δοµείται συγχρόνως και ο ίδιος (ό.π.). Οι πρακτικές του, καθορισµένες αρχικά κοινωνικά, 
µεταβάλλονται στη συνέχεια στο σχολικό χώρο, υπό την πίεση υπηρεσιακών καταναγκα-
σµών. Η νοηµατοδότηση όµως των ενεργειών του, καθαρά ατοµική υπόθεση, είναι εκείνη που 
του διασφαλίζει διαφυγές, άρα και σχετική αυτονοµία, ακόµη και σε ένα περιοριστικό σχο-
λικό περιβάλλον.  

  Ο εκπαιδευτικός ως ενεργό πρόσωπο και µέσα από συµβιβασµούς66 αλλά και ρήξεις, 
αντιδρά στις πιέσεις των δοµικών διαδικασιών, αφού «η ανθρώπινη συµπεριφορά δε θα µπο-
ρούσε να γνωρίσει  καµιάν αφοµοίωση  στο µηχανικό προϊόν της υπακοής ή στην πίεση των δο-
µικών δεδοµένων. Είναι πάντα η έκφραση και η λειτουργία µιας ελευθερίας, όσο ελάχιστη  και 
να είναι αυτή. Μεταφράζει την επιλογή, µέσα στην οποία το ενεργό πρόσωπο αρπάζει τις ευ-
καιρίες  που του προσφέρονται στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που είναι δικές του.» 
(Crozier, M.-Friedberg, E. 1977, 44-46, όπως µεταφέρεται από Γιαννακάκη, Π., 1997, 17-18).  

Οι παραπάνω αντιλήψεις,  ασφαλώς αµφισβητούν  τις µοιρολατρικές και στατικές  θέ-
σεις των θεωριών αναπαραγωγής  για  τον απόλυτο κοινωνικό επικαθορισµό των ανίσχυρων 
κοινωνικών υποκειµένων από άτρωτες δοµές και διαδικασίες,67 αναγνωρίζοντας τη δυνα-
τότητα του πρωταγωνιστή (δασκάλου, µαθητή), ενεργού προσώπου  του µικροεπιπέδου (σχο-
λική ζωή, σχολική τάξη στην περίπτωση του εκπαιδευτικού θεσµού) να δηµιουργήσει  την 
ιστορία του, αξιοποιώντας τη σχετική αυτονοµία του (Γιαννακάκη, Π. ό.π., 18-23). ∆ίνεται, έ-
τσι,  η δυνατότητα εµπλουτισµού  των θεωριών της αναπαραγωγής, µε  την οπτική της  «ατο-
µικοποίησης» της  αναπαραγωγικής διαδικασίας, σύµφωνα µε την οποία η ατοµική διαδροµή 
και η προσωπική ιστορία  των δρώντων υποκειµένων µετασχηµατίζει, µε αβέβαιη κάθε φορά  
έκβαση, την επιβαλλόµενη από τις δοµές αναπαραγωγή (Γιαννακάκη, Π., ό.π., 59). 

γ) Η θεωρία των συµβολικών διαντιδράσεων, αντιδρώντας στο ντετερµινισµό των 
µακρο-κοινωνιολογικών προσεγγίσεων, εστιάζει τον ενδιαφέρον της στη διαλεκτική σχέση α-
τοµικής σκέψης και δράσης και  αντικαθιστά τις «εξαναγκάζουσες» δοµές των µακροθεω-
ριών µε τους φορείς και τη διαδικασία της δράσης.68   

Σύµφωνα τις θέσεις του παραδοσιακού  εκπρόσωπου της   H. Blumer,  για τις  κοινωνι-
κές δοµές µεγάλης κλίµακας,  η κοινωνία δεν αποτελείται από µακροδοµές αλλά από δρώντα 
άτοµα, των οποίων η αδιάλειπτη δραστηριότητα συγκροτεί την κοινωνική ζωή ( Ritzer, G. 
2003, 265). Οι µακροδοµές, διαµορφώνοντας τις καταστάσεις ή το πλαίσιο εµφάνισης της 
δράσης και της διαντίδρασης, δηλαδή των σηµαντικών πλευρών της κοινωνικής ζωής,  πε-
ριορίζουν αλλά δεν καθορίζουν την ανθρώπινη δράση (ό.π., 266). Συνεκδοχικά, οι πράξεις 

                                                 
66 Ο συµβιβασµός, όχι απαραίτητα ως  υποταγή αλλά ως συνειδητή θέση διαχείρισης µιας εκκρεµούς 
αντίφασης, που εµπεριέχει είτε  αναβολή σύγκρουσης  ή συνεχιζόµενη διαπραγµάτευση (Γιαννακάκη, 
Π., ό.π., 31). 
67 Αναφερόµαστε στην «ιδιότυπη» ντετερµινιστική οπτική  του St.Hall, σύµφωνα µε την οποία οι κοι-
νωνικές αλλαγές άρα και οι εκπαιδευτικές, γίνονται ερήµην των εµπλεκόµενων φορέων, δηλαδή «πίσω 
από την πλάτη των ανθρώπων», αφού «η κοινωνία είναι αυτή που παράγει τα άτοµα, και όχι το α-
ντίστροφο». Εποµένως, υπό την κυριαρχία των δοµών και διαδικασιών, τα άτοµα απλά και µόνο λει-
τουργούν ως φορείς κοινωνικών σχέσεων, καθορισµένων από τη διαδικασία παραγωγής. Έτσι,  η συ-
νολική λογική των δοµών της κοινωνίας στην οποία λειτουργεί το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστηµα κα-
θορίζει τη δράση του και οι όχι οι ανθρωπιστικές προθέσεις και δράσεις των εµπλεκοµένων κοινω-
νικών υποκειµένων.  
Εξάλλου η ιδιοτυπία µιας τέτοιας προσέγγισης έγκειται στην αναγωγή των κυρίαρχων τάσεων του 
κοινωνικού συστήµατος και όχι των  µηχανισµών  της κυρίαρχης τάξης ή  άλλων οµάδων,  σε πρωταρ-
χικούς διαµορφωτικούς παράγοντες των εκπαιδευτικών εξελίξεων. Για περισσότερη πληροφόρηση,  
βλ. Blackledge, H.- Hunt, B., ό.π., 215- 217 και επίσης Λάµνιας, Κ. 2001, 150-154). 
68 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ως θεωρία αναδύεται  µε  τις παραδόσεις του G. Mead  στο Πανεπιστήµιο 
του Σικάγου (1894-1931) και τη µετατροπή τους αργότερα µε πρωτοβουλία των φοιτητών του  σε 
βιβλίο - σταθµό για τη διαµόρφωση  του πυρήνα της,  µε  τίτλο Mind, Self and Society: From the 
standpoint of a social Behaviorist (Mead, G. 1934/1962). Θεσµοποιείται τελικά κατά τη δεκαετία του 
1930 µε τη συµβολή του H. Blumer,  εκπροσώπου της παραδοσιακής εκδοχής της και εµπλουτίζεται 
στη συνέχεια µε την εµφάνιση και άλλων πιο σύγχρονων εκδοχών της. 



 31

των ατόµων, ως αποτελέσµατα του ορισµού της κατάστασης µέσα στην οποία καλούνται να 
δράσουν, είναι αυτές που επηρεάζουν τη λειτουργία ενός θεσµού και όχι οι συστηµικές απαι-
τήσεις ή κάποια εσωτερική δυναµική(ό.π., 267). 

Είναι εµφανές το ενδιαφέρον του θεµελιωτή της θεωρίας των συµβολικών διαντιδρά-
σεων G. Mead αλλά και του σηµαντικού εκπροσώπου της H. Blumer,  για την αντικατάσταση 
της αντίληψης τού φορέα δράσης ως παθητική µαριονέτα, µε την εικόνα ενός  δηµιουργικού  
και δυναµικού  υποκείµενου, του οποίου η ατοµική συµπεριφορά δεν καθορίζεται από  απαι-
τήσεις εξωτερικών δυνάµεων µεγάλης κλίµακας (κοινωνικοί, δοµικοί, πολιτισµικοί παράγο-
ντες),  αλλά κατευθύνεται από την ερµηνεία τόσο των εξωτερικών δυνάµεων που δέχεται, όσο 
και της δικής τους δράσης.  Η ανθρώπινη εξάλλου ικανότητα χειρισµού νοηµάτων και συµβό-
λων

69 παρέχει τη δυνατότητα επιλογής δράσης µε βάση την δικό τους ορισµό κατάστασης, α-
πελευθερώνοντας το άτοµο από τη δυναστεία των έξωθεν νοηµάτων και συµβόλων ( Ritzer, 
G., ό.π., 253).70 

Επιπρόσθετα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για την ερευνητική οπτική της παρούσας έ-
ρευνας, είναι η δραµατουργική προσέγγιση του εαυτού στο έργο του Ervin Goffman, σηµα-
ντικού µελετητή των συµβολικών διαντιδράσεων. Με αφετηρία την παροµοίωση της κοινω-
νικής ζωής µε θεατρική σκηνή στην οποία λαµβάνουν χώρα δραµατουργικές παραστάσεις, 
διερευνά το ρόλο των συντελεστών τους  στην έκβασή τους. ∆ιευρύνοντας  τη µονάδα ανά-
λυσης της  διαντίδρασης,  εστιάζει το ενδιαφέρον του στη λειτουργία του «οµίλου»,  που από-
τελεί το σύνολο των συντελεστών µιας παράστασης, δηλαδή εκτελεστών και ακροατηρίου ή 
φορέων και αποδεκτών δράσης. Σύµφωνα µε µια τέτοια αντίληψη, σε κάθε διαντίδραση λει-
τουργεί παράλληλα όµιλος εκτελεστών, όµιλος ακροατών αλλά και όµιλος του ατόµου που 
εκπονεί σενάρια δράσης,  εικάζοντας τις αντιδράσεις του φανταστικού ακροατηρίου του 
(Ritzer, G., ό.π., 261). Στο επίπεδο του εκπαιδευτικού θεσµού, η  ζωή, στο µικρο-επίπεδο 
κάθε σχολείου κατά την περίοδο της επταετούς δικτατορίας, αποτελεί συνισταµένη της δρά-
σης και αλληλόδρασης των ενεργών «οµίλων» (δασκάλων, µαθητών, επιθεωρητών).  

Με αφετηρία πάντως τις  παραδοχές  της θεωρίας των συµβολικών διαντιδράσεων για 
το διαµορφωτικό ρόλο των συντελεστών τους στην έκβαση κάθε επεισοδίου κοινωνικής δρά-
σης και διαντίδρασης αλλά και µε εµφανή επιρροή από τον ιδιότυπο ντετερµινισµό των κοι-
νωνικών δοµών των αλτουσεριανών και του St.Hall, ο D. Hargreaves, σηµειώνει, ότι ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού71 –όπως άλλωστε και του µαθητή- συγκροτείται µε βάση τις κοινωνικές 

                                                 
69 Εξάλλου, η έκδηλη συµπεριφορά, ως στοχαστική διεργασία, που διεξάγεται µε σύµβολα και  νοή-
µατα, διαφοροποιώντας τον άνθρωπο από τα υπόλοιπα ζώα,  απασχολεί ιδιαίτερα τη θεωρία των συµ-
βολικών διαντιδράσεων, ενώ η έκδηλη/ η ορατή (συµπεριφορά), τους παραδοσιακούς συµπεριφοριστές 
(ό.π., 253). 
70 Αξίζει να σηµειωθεί ότι και οι δύο στοχαστές, καθιστώντας το ενέργηµα, µονάδα µελέτης της 
ανθρώπινης δράσης, αποδυναµώνουν την ισχύ, που αποδίδουν οι κοινωνιολογικές θεωρίες µεγάλης 
κλίµακας (δοµολειτουργισµός, συµπεριφορισµός) σε παράγοντες διαµόρφωσης της ανθρώπινης συ-
µπεριφοράς (νόρµες, εξωτερικά ερεθίσµατα), αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη διαδικασία κοινωνικής 
συγκρότησης της πραγµατικότητας µέσα από τις συνειδητές πράξεις νοήµονων ατόµων, που «όταν 
εµφανίζεται ένα ερέθισµα, δεν παράγουν αναπόφευκτα την επιθυµητή αντίδραση. Αποφασίζουν τι θέλουν 
να κάνουν, δοκιµάζοντας νοητικά ένα σύνολο εναλλακτικών αντιδράσεων, πριν ενεργήσουν στη συγκε-
κριµένη κατάσταση. Αυτό το σύνολο των εναλλακτικών λύσεων καθιστά δυνατή την άσκηση της νοή-
µονος ή στοχαστικής επιλογής, µε την αποδοχή µιας αντίδρασης µέσα από το σύνολο  των δυνατών εναλ-
λακτικών αντιδράσεων» ( Mead, G. 1934/ 1962, 98,  όπως µεταφέρεται από Ritzer, G., ό.π., 244). 
71
Είναι γνωστό ότι γενικότερα στην κοινωνιολογία η έννοια του ρόλου αναφέρεται  στην ενέργεια ή τη 

δράση του κατόχου µιας θέσης, δηλαδή ενός συγκεκριµένου σηµείου, χώρου που κατέχει το άτοµο σε 
ένα σύστηµα σχέσεων ( π.χ θέση πατέρα στο σύστηµα σχέσεων «οικογένεια»)  ή του συνόλου των 
θέσεων (κοινωνική θέση ή κοινωνική κατάσταση) που κατέχει το άτοµο µια δεδοµένη στιγµή. Εξάλ-
λου ο Dahrendorf  θεωρεί ως κοινωνικό ρόλο τις απαιτήσεις της κοινωνίας  από τους φορείς των κοι-
νωνικών θέσεων.  Υπό αυτό το πρίσµα, κάθε  θεσµός συνίσταται από «µια παγιωµένη διάταξη χώρων 
ενέργειας ή δράσης», µε άλλα λόγια σε ένα σχήµα ρόλων,  που υπηρετεί κοινωνικά αξιόλογο σκοπό. 
Πάντως θέση και ρόλος αποτελούν σε κάθε περίπτωση συµπληρωµατικές και όχι ταυτόσηµες έννοιες. 
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προσδοκίες για συγκεκριµένες συµπεριφορές και εποµένως διαθέτει και υποχρεωτικές όψεις 
(Λάµνιας, Κ., ό.π., 217). Η δράση εποµένως του εκπαιδευτικού καθορίζεται από τις επιταγές 
του κοινωνικού συστήµατος, αφού αυτό ως µακροδοµή παρέχει τα κοινωνικά αποδεκτά 
πρότυπα λειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσµού. Η τελική της όµως µορφή, εµπεριέχοντας 
τον ορισµό που ο ίδιος δίνει στη συγκεκριµένη κατάσταση που µετέχει κατά την εκτέλεση δι-
δακτικών του ή εξωδιδακτικών του καθηκόντων,  την υποκειµενική δηλαδή αίσθηση/ ερ-
µηνεία/ αντίληψη του ρόλου του, αναδεικνύει τη δυνατότητα πραγµατοποίησης κάποιων 
επιλογών επαγγελµατικής δράσης. 

Έτσι,  σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις του Hargreaves  η κατάσταση στην οποία µετέχει ο 
εκπαιδευτικός, πλαισιώνει τη δράση του, ασκώντας περιορισµούς σ’αυτή. Εποµένως, ο εκ-
παιδευτικός παράγει  υποβαλλόµενους ορισµούς, από τους οποίους µάλιστα απορρέουν και οι 
προσδοκίες του για το ρόλο των άλλων εταίρων αλληλεπίδρασης  (µαθητών κ.λπ.)  καθώς και 
τα κριτήρια αξιολόγησης της συµπεριφοράς τους (Blackledge, D., - Hunt, B., ό.π., 324-325).  

Φαίνεται έτσι, όλη η διαδικασία της διαντίδρασης «να υποθηκεύεται» εξαρχής στον 
ορισµό της κατάστασης και στα όρια που αυτή επιβάλλει. Μολονότι δηλαδή η θεωρία  συ-
βολικής αλληλεπίδρασης, αναγνωρίζοντας  τη διακριτική ευχέρεια επιλογής ερµηνειών του  
ρόλου του κοινωνικού υποκειµένου, προσφέρει  µια περισσότερο ατοµοκεντρική οπτική για 
τη διαντιδραστική διαδικασία, δεν ξεχνά να τονίσει την προσπάθεια  προσαρµογής του υπο-
κειµένου στις τυπικές προσδοκίες  του ρόλου του,  ακόµη και σε περιπτώσεις που η τελική 
συµπεριφορά του δεν συνάδει απόλυτα µε τις προδιαγραφές του (Νόβα- Καλτσούνη, Χρ.,  
ό.π., 65). 72 Κάτω από αυτό το πρίσµα,  προτείνεται  για την κατανόηση της δράσης του 

                                                                                                                                            
Ο ρόλος δε,  διακρίνεται σε τυπικό ή σε άτυπο, ανάλογα αν  το κανονιστικό πλαίσιο που τον  διέπει, 
αποτελεί αντικείµενο νοµικής ρύθµισης ή αποτέλεσµα εφαρµογής άτυπων κανόνων συµπεριφοράς 
(ήθη, έθιµα).  
Εξάλλου, και   ο  D. Hargreaves υιοθετώντας  την  αντίληψη του ρόλου ως αναµενόµενης/ προσδοκώ-
µενης  συµπεριφοράς από τον κάτοχό του,  αναγνωρίζει το κανονιστικό περιεχόµενο της έννοιας και 
περαιτέρω την υποχρέωση του κατόχου µιας θέσης να συµµορφώνεται µε τις επιταγές του αντίστοιχου 
ρόλου της· επιταγές, συχνά αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόµενες, αφού ο κάτοχος κάθε θέσης, όχι 
µόνο είναι φορέας του συµπλέγµατος ρόλων που απορρέουν από αυτήν αλλά και κάτοχος του  
συµπλέγµατος θέσεων που κατέχει µια δεδοµένη στιγµή, εποµένως συγχρόνως φορέας και άλλων 
ρόλων. Το γεγονός έτσι ότι κάθε θέση συνδέεται µε πολλούς ρόλους, αλλά και ότι κάθε άτοµο µπορεί 
να κατέχει πολλές θέσεις, καθιστά  την ανάληψη ρόλου συγκρουσιακή συχνά υπόθεση, πυροδοτώντας 
αυτό που κοινωνιολογικά αποκαλείται αντίστοιχα: εσωτερική και εξωτερική σύγκρουση (Blackledge, 
D.- Hunt, B., ό.π., 320-321· Νόβα- Καλτσούνη, Χρ., ό.π., 59-61· Τσαούσης, ∆.Γ. 1991, 138-140). 
Ενδεικτικά για τη διασάφηση  των εννοιών: ρόλος, κοινωνική διαντίδραση και κοινωνική σχέση, 
καθώς και εκτενέστερα για τη συµβολή των ρόλων και των θέσεων στη λειτουργία της κοινωνικής 
διαφοροποίησης,  βλ. Νόβα- Καλτσούνη, Χρ., ό.π., 57-68 και Τσαούσης, ∆.Γ., ό.π., 134-145. 
 Ο ρόλος µολονότι οριοθετεί τη δράση των ατόµων, παρέχοντας ένα γενικό πλαίσιο κανόνων 
αναµενόµενης συµπεριφοράς,  επιδέχεται επιπλέον επεξεργασία µε άξονα την αυτοαντίληψή τους, την 
προσωπική τους ερµηνεία τόσο για το δικό τους  όσο και για το ρόλο των άλλων,  µε τους οποίους 
διαντιδρά  ως µέλος του κοινωνικού συστήµατος ρόλων.  Σύµφωνα µε την οπτική αυτή, η διαντίδραση 
προσεγγίζεται σαν µια δυναµική διαδικασία, η οποία εκκινεί πάντα από ένα κοινό ορισµό, µια διυπο-
κειµενική αντίληψη τής εκάστοτε κατάστασης  από τους διαντιδρώντες, που στη συνέχεια  επιδέχεται 
κατά την εξέλιξή της πολλαπλές µεταβολές (Blackledge, D.- Hunt, B., ό.π.). 
72 Αναφερόµαστε στις περιπτώσεις που ο Goffman αποκαλεί «απόσταση ρόλων», κατά τις οποίες η πα-
ρατηρήσιµη συµπεριφορά του κοινωνικού υποκειµένου ικανοποιεί κάποιες αλλά όχι όλες τις συνθήκες 
που επιβάλλει ο ρόλος. Κατά τον Goffman µάλιστα,  η απόσταση ρόλου, ως προϊόν αντίφασης ανάµε-
σα στον ανθρώπινο εαυτό και στον κοινωνικοποιηµένο εαυτό,  αντικατοπρίζει το βαθµό διάκρισης των 
ρόλων που υποδύονται τα κοινωνικά υποκείµενα και του εαυτού τους (Ritzer, G,  ό.π., 257 και 263).  
Αποτυπώνει έτσι, την προσπάθεια προσαρµογής της ατοµικής δράσης  στο επιβαλλόµενο  πρότυπο 
µέσα από την ερµηνεία των κοινωνικών περιορισµών,  χωρίς όµως τελικά ταύτισης µε αυτό. Όπως επι-
σηµαίνει η Νόβα-Καλτσούνη κατά τη συζήτηση των θέσεων του Goffman: « πρόκειται για δράση που 
δεν αγγίζει τους µηχανισµούς εξουσίας (σε όλες τις µορφές τους) αλλά προσπαθεί να σταθµίσει τη σπου-
δαιότητα των περιστατικών και µε τη βοήθεια ελιγµών να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα» 
(Νόβα- Καλτσούνη, Χρ., ό.π., 66).  
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εκπαιδευτικού,  η συνεκτίµηση των υποχρεώσεων που του επιβάλλει ο δοµικά καθορισµένος 
ρόλος του  µε την προσωπική ερµηνεία του για το περιεχόµενό τους και τις  απορρέουσες ε-
ποµένως, δράσεις του σε µια δεδοµένη περίσταση επικοινωνίας. Συνακόλουθα, οι  τροποποιή-
σεις, που επέρχονται στη µονοδιάστατη αντίληψη του ρόλου του εκπαιδευτικού,  ως εκτελε-
στικού οργάνου του σχολικού µηχανισµού και  της κυρίαρχης ιδεολογίας, θέτουν σε θεωρη-
τικό επίπεδο, νέους ερµηνευτικούς άξονες για την κατανόηση της επαγγελµατικής του δρά-
σης, ως «πρωταγωνιστή» και όχι παθητικού αποδέκτη του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι.  

Με µια τέτοια οπτική εµφανούς αµφισβήτησης του ετεροκαθορισµού  θεσµών  και  κοι-
νωνικών υποκειµένων από παντοδύναµες δοµές και παράγωγες δοµούσες διαδικασίες, δια-
συνδέεται  η  θέαση του ενεργητικού  ρόλου  της εκπαίδευσης στην παρούσα µελέτη  και συ-
νεκδοχικά, η ανάγκη διερεύνησης των «παραγωγικών» και εποµένως, όχι µόνο αναπαραγω-
γικών κοινωνικών και ιδεολογικών  λειτουργιών  του πρωτοβάθµιου σχολείου.   
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2.2. Εννοιολογικό πεδίο και ζητήµατα εφαρµοσµένης εκπαιδευτικής πολιτικής 
 
 

 
Η µεθοδολογική προσπέλαση µέρους των ερευνητικών στοχεύσεων της παρούσας 

µελέτης, δηλαδή, η διερεύνηση της παρουσίας της ιδεολογίας του καθεστώτος της  21ης Α-
πριλίου στο µεταρρυθµιστικό/αντιµεταρρυθµιστικό του λόγο για την εκπαίδευση – κανονιστι-
κού και πραξεολογικού περιεχοµένου- θεµελιώνεται σε συγκεκριµένες ερµηνευτικές παρα-
δοχές. Για τον προσδιορισµό τους,  κρίνεται σκόπιµη η προσπάθεια  διασάφησης των εννοιο-
λογικών συστατικών, των παραµέτρων, των υποστατικών κατηγοριών και των συναφών εν-
νοιών του όρου «εκπαιδευτική πολιτική» (εκπαιδευτικός, πολιτική, εξουσία, πειθαρχία, οµά-
δες ενδιαφέροντος, κ.λπ.), καθώς και η αξιοποίηση συγκεκριµένων ερµηνευτικών προτάσεων 
του µεταρρυθµιστικού φαινοµένου στην ελληνική εκπαίδευση. 

Είναι γνωστό ότι κάθε συζήτηση εκπαιδευτικής πολιτικής αντλεί από τη νεωτερική α-
ντίληψη της εκπαίδευσης,73 ως οργανωµένη διαδικασία αγωγής και µάθησης µέσα στη σύγ-
χρονη κοινωνία (Καλογιαννάκη- Χουρδάκη, Π. 2001,  38· Πυργιωτάκης, Ι. 2000, 62 · Χουρ-
δάκης, Α. 1995, 11) και συνεπώς της θεώρησης του εκπαιδευτικού συστήµατος,74 ως αντι-
κειµένου µικρού ή µεγαλύτερου βαθµού κρατικής δραστηριότητας και πρόνοιας. Παράλληλα, 
η επιλογή µεθόδου διερεύνησής της καθορίζεται  από  τη θέση του ερευνητή για το «τι είναι» 
εκπαιδευτική πολιτική. 

Η µεθοδολογικά ασφαλής χρήση της έννοιας «εκπαιδευτική πολιτική» προϋποθέτει 
πρωτίστως σαφή  προσδιορισµό του πεδίου της, εγχείρηµα που ωστόσο προσκρούει στην πα-
ρατηρούµενη διεθνώς εννοιολογική σύγχυση των αναφορών της (Μπουζάκης, Σ. 2001, 20· 
Παπαδάκης, Ν. 2003, 77). Και επειδή µάλιστα µε την πολλαπλή σηµασιολόγηση τής εννοιο-
λογικής συνιστώσας της «πολιτική», διασυνδέονται οι ποικίλες ερευνητικές  τάσεις και ερµη-
νευτικές προτάσεις του πεδίου της, επιβεβληµένη θεωρείται η αποσαφήνιση του όρου. Όπως 
επισηµαίνει ο St. Ball: «συχνά οι αναλυτές (θεµάτων εκπαιδευτικής πολιτικής) απoτυγχάνουν ή 
αποφεύγουν να προσδιορίσουν εννοιολογικά τι εννοούν µε τον όρο πολιτική, (µε αποτέλεσµα) η 
σηµασία του όρου να λαµβάνεται δεδοµένη {…} και να βρίσκουµε τον όρο πολιτική να χρησι-
µοποιείται για να περιγράψει εντελώς διαφορετικά πράγµατα σε διαφορετικά σηµεία ακόµη και 
της ίδιας µελέτης»(Ball, St. 1994, 15, όπως µεταφέρεται στο Παπαδάκης, Ν. ό.π.). 

Νεότερη  αντίληψη της πολιτικής φαίνεται να αποτελεί  η συνθετική, κατά την άποψή 
µας, πρόταση του Νίκου Παπαδάκη, για  «οικονοµία δύναµης»,  «ένα σύνολο- σώµα τεχνολο-
γιών και πρακτικών εξουσίας», που καταδεικνύει όχι µόνο αυτό που ενεργοποιείται/ ασκεί-
ται/πράττεται, αλλά και αυτό που αποσκοπείται/διακηρύσσεται σε επίπεδο προγραµµατικών 
διακηρύξεων, προγραµµάτων και υλοποιηµένων ή µη αποφάσεων,  µε στόχο τη διαχείριση 
κρατικών υποθέσεων και τη διακυβέρνηση πεδίων (χωρών, ιδρυµάτων κ.λπ.).  Η αυτονόητη 

                                                 
73 Η διαµόρφωση της εκπαίδευσης ως δηµόσια λειτουργία αποτελεί προϊόν νεωτερικότητας και 
εµφάνισης του εθνικού κράτους και φαινόµενο συνεπώς του τέλους του 19ου  και των αρχών του 20ου 
αιώνα. Η συζήτησή του έτσι παραπέµπει αναµφίβολα στην εξελικτική πορεία των παραδοσιακών 
κοινωνιών, στην αντιδιαστολή τους µε τις σύγχρονες,  καθώς  και  στην ερµηνεία της  σταδιακής  εκ-
χώρησης ης ευθύνης της αγωγής των νέων από τους παραδοσιακούς «άτυπους» φορείς αγωγής   
(οικογένεια, εκκλησία, ιδιώτες) σε οργανωµένους δηµόσιους θεσµούς «τυπικής» αγωγής (σχολείο). 
Ενδεικτικά  για την καταγωγή του δηµόσιου σχολείου, βλ. Ζαµπέτα, Ε., ό.π, 26,105· Καλογιαννάκη-
Χουρδάκη, Π, 2001, 38 · Παπαδάκης, Ν. 2003, 54· Πυργιωτάκης, Ι.2000, 167-168·  Χουρδάκης, Α. 
1995, 11). 
74 Η συχνή  χρήση µάλιστα της  έννοιας «εκπαιδευτικό σύστηµα»(αντί της έννοιας «εκπαίδευση»), 
απορρέοντας από την πυρηνική σηµασία της προαναφερθείσας διαδραστικής σχέσης µεταξύ κράτους, 
κοινωνίας και εκπαίδευσης, αναφέρεται : « σε όλους τους οργανωµένους θεσµούς του (δηµόσιους και 
ιδιωτικούς), τους στόχους, τους σκοπούς και το αντικείµενό του, την ιεραρχική και διοικητική οργά-
νωση, τις εκπαιδευτικές δοµές, τα περιεχόµενά του, τις µεθόδους, τις τεχνικές του, τις παιδαγωγικές 
του διαδιακασίες»(Καλογιαννάκη- Χουρδάκη, Π. 2001,  38). 
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µάλιστα εννοιολογική παρουσία της ηγετικής δράσης, κυρίως υπό τη µορφή του κράτους 
στον παραπάνω ορισµό, καθιστά εµφανή τη συνάρτηση της πολιτικής-κατά την βεµπεριανή 
ευρεία  έννοια- µε την ιδεολογία και την εκάστοτε εξουσία. Η προαναφερθείσα προσπάθεια 
εννοιολογικής διασάφησης του όρου, καθιστώντας  τη  διαδικασία λήψης µέτρων/σχεδιασµού 
και αυτή  του προϊόντος-αποτελέσµατος ισότιµες συνιστώσες του όρου, συµβάλλει περαιτέρω 
στη  διεύρυνση  του πεδίου µελέτης  της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Η απουσία της παραµέτρου «διαδικασία» από προγενέστερες απόλυτες ή λιγότερο 
απόλυτες προσεγγίσεις της, όπως αντίστοιχα αυτής της πολυσυζητηµένης του R. Helsep, σύµ-
φωνα µε την οποία «η εκπαιδευτική πολιτική είναι ένα προϊόν-αποτέλεσµα, όχι µια δια-
δικασία» ή του L.Grossman, που κάνει λόγο για δέσµη λύσεων σε κάποιο ή κάποια συγκε-
κριµένα προβλήµατα κ.άλ., περιορίζει τους µελετητές του πεδίου στην αναζήτηση του τρόπου 
υλοποίησης και όχι του σχεδιασµού τής υπό µελέτη εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Συνακόλουθα, ανάλογα µε τις θεωρητικές παραδοχές που υιοθετούνται κατά τον ορισµό 
της (αποτέλεσµα µόνο ή και διαδικασία), αντικείµενα έρευνας γίνονται  εκπαιδευτικές µεταρ-
ρυθµίσεις –αντιµεταρρυθµίσεις, σε επίπεδο λήψης και υλοποίησης θεσµικών  µέτρων  (νόµοι, 
διατάγµατα, εγκύκλιοι κ.λπ.) (Κανάκης, Γ. 1995, 6) ή και  προγραµµατισµού παρεµβάσεων, 
δηλαδή «γενοµένων ή µη γενοµένων στην εκπαίδευση» (Μπουζάκης, Σ. 1994,18), που στο-
χεύουν στην προσαρµογή του εκπαιδευτικού θεσµού στα κοινωνικο-πολιτικά δεδοµένα της 
συγκεκριµένης περιόδου.  

Πάντως, ενώ µια εκπαιδευτική πολιτική, στα πλαίσια τουλάχιστον της ρητορικής της 
(λόγος µεταρρύθµισης), αποσκοπεί  στη µεταρρύθµιση/στη βελτίωση, του εκπαιδευτικού συ-
στήµατος, προκειµένου να αποτρέψει ή θεραπεύσει φαινόµενα δυσλειτουργικότητας του εκ-
παιδευτικού συστήµατος,  υπό διερεύνηση  φαίνεται να τίθεται η ταυτότητα της πολυσυζητη-
µένης σχέσης των δυο εννοιολογικά συναφών εννοιών: εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευ-
τική µεταρρύθµιση. Ενώ, ως συγγενείς έννοιες στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτικών µετασχη-
µατισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος, «αλληλοπροϋποτίθενται, αλληλεπιδρούν και άλλη-
λοσυµπληρώνονται» (Παπαδάκης, Ν. 2003, 99), στο επίπεδο του πραγµατικού η σχέση τους 
µπορεί να θεωρείται  από θετική µέχρι και ανύπαρκτη (Τερζής, Ν. 1993, 9).  

H νοηµατοδότηση της έννοιας «εκπαιδευτική µεταρρύθµιση» παραπέµπει ευθέως σε ζη-
τήµατα εφαρµοσµένης εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και στη µετασχηµατιστική της δράση 
(θετική ή αρνητική) στην εκπαίδευση. Αναδεικνύει παράλληλα δυο εννοιολογικές εκδο-
χές/διαστάσεις της (Παπαδάκης, Ν. ό.π., 100-101):  

1.Την κανονιστική της, ως αίτηµα υλοποίησης καινοτόµων  δράσεων για την επανα-
προσαρµογή ενός θεσµού σε συγκεκριµένες προσδοκίες και επιθυµίες. 

2. Την πραξεολογική  της, ως κοινωνική  πρακτική που υπαγορεύει δράση, εµποτισµένη 
µε φανερές ή λανθάνουσες ιδεολογικές αναφορές. Σε κάθε περίπτωση το τυπικό που ειση-
γείται (τελετουργία) και ο λόγος της  (ρητορική) ως συστατικά της στοιχεία, φαίνεται να αλ-
ληλεπιδρούν µε απρόβλεπτες κάθε φορά συνέπειες.  

Εξάλλου, η πολυµορφία αξιολογήσεων των εκάστοτε πρωταγωνιστών της µεταρρύθ-
µισης,  για το τι είναι πραγµατική  αλλαγή και τι επίφαση αλλαγής ή οπισθοδρόµηση καθώς 
και  οι συναφείς αντιδράσεις τους,  φαίνεται να καθιστούν  το ρηµατικό λόγο, την πραξεολο-
γία αλλά και την τύχη κάθε µεταρρυθµιστικού επεισοδίου, πολύπλοκο ιδεολογικό ζήτηµα 
(Παπαδάκης, Ν. ό.π., 105).  

Στο πλαίσιο µάλιστα αυτό, αµφισβητείται  η βελτιωτική λειτουργία-διάσταση της εκ-
παιδευτικής µεταρρύθµισης, αν και στενά συνδεδεµένη τόσο σε προθεσιακό όσο και σε επί-
πεδο αποτελεσµάτων µαζί της.  Όπως επισηµαίνεται, ούτε αυτό που έχει περιγραφεί  µε την 
έννοια «εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, ασχολείται πάντα µε την αλλαγή, πόσο µάλλον µε τη 
βελτίωση της εκπαίδευσης (Ginsburg, M.B. 1990, 474). Υπό το πρίσµα µάλιστα αυτό, γίνεται 
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λόγος και για αντιµεταρρυθµιστικά επεισόδια µε αρνητικές επιπτώσεις στον εκσυγχρονισµό 
της εκπαίδευσης. 75   

 Πάντως η   ερµηνευτική προσέγγιση του φαινοµένου της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης 
µε την ενεργοποίηση ενός µανιχαϊστικού αντιθετικού σχήµατος που ανάγει τη µεταρρυθµι-
στική προσπάθεια είτε σε βελτιωτικό είτε σε υπονοµευτικό παράγοντα της εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας, αποτελεί κοινό γνώρισµα των σύγχρονων τυπολογιών ανάλυσης εκπαιδευ-
τικής πολιτικής και της τάσης εφαρµογής  καθολικών ερµηνευτικών σχηµάτων (Παπαδάκης, 
Ν., ό.π., 102). 

Αντίθετα,  η  απεµπλοκή της µεταρρύθµισης από την βελτιωτική προοπτική της, φαίνε-
ται να οδηγεί  στη θέασή  της ως ξεχωριστό ιστορικό  επεισόδιο, µε σκοποθεσία και επιπτώ-
σεις στην εκπαίδευση και στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, που συνδιαµορφώνονται  
από την ιδεολογία που την εντέλλει και τη σχέση της µε την προϋπάρχουσα µορφή του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Μια τέτοια οπτική, χωρίς να µειώνει τη σηµασία  της ύπαρξης 
κάποιων κοινών σηµασιών στο λόγο των µεταρρυθµίσεων, φαίνεται να αποφεύγει ερµηνευ-
τικές τάσεις οµογενοποίησής τους, αναδεικνύοντας  την πολυειδία, τη διαφορετικότητα και τη 
µοναδικότητά τους ως ιστορικά επεισόδια Υπό το πρίσµα αυτό,  η ιστορία των εκπαιδευτικών 
πολιτικών και µεταρρυθµίσεων αποτελεί και ιστορία «ιδεολογιών, αξιών και συµφερόντων  
(ό.π., 104). 

Εξάλλου κατά τη συζήτηση µεταρρυθµιστικών επεισοδίων, η συνήθης διάκριση σε ε-
ξωτερική και εσωτερική µεταρρύθµιση, στρέφει το ερευνητικό ενδιαφέρον αντίστοιχα στις 
µεταβολές που σχετίζονται µε τη δοµή και διοίκηση  της εκπαίδευσης (εκπαιδευτική νοµοθε-
σία, τροποποίηση σχολικών τύπων, τρόπο µετάβασης από τη µια στην άλλη σχολική βαθµίδα, 
προγράµµατα) ή µε την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, δηλαδή την ποιο-
τική διάσταση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης.76  

Ο ρόλος πάντως της εξωτερικής πλευράς της διαδικασίας της µεταρρύθµισης (υποδοµή 
και άλλα ποσοτικά στοιχεία, προσδιοριστικά της ταυτότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος) 
και η συζήτηση των συνεπειών σχετικών ρυθµίσεων, παραµένει αναµφίβολα µεγάλος, αφού 
στην ουσία θέτει το κανονιστικό και άρα και περιοριστικό πλαίσιο κάθε µεταρρυθµιστικής 
προσπάθειας (Τερζής, Ν. ό.π., 9-10). Όπως επισηµαίνεται: «{…}, δεν µπορούµε να µελετή-
σουµε και να ερµηνεύσουµε τη ζωή µέσα στο σχολείο και µέσα στην τάξη, εάν δεν γνωρίζουµε 
καλά όλο το σύστηµα στο οποίο εντάσσεται, µε το οποίο ευθυγραµµίζεται ή έρχεται σε σύγκρου-
ση» (Ανθογαλίδου-Βασιλακάκη, ό.π.).   

Εξάλλου η µελέτη της ποιοτικής διάστασης της εκπαιδευτικής πολιτικής, στοχεύει  στην 
ανάδειξη της µεταβολής/µεταρρύθµισης θεµελιωδών παραµέτρων  µιας συγκεκριµένης εκπαι-
δευτικής πραγµατικότητας,  όπως (Κανάκης, Ι. 1995, 8-9): 

� Υλικές  (διαρρύθµιση σχολικού χώρου) και  υποκειµενικές προϋποθέσεις επιτυ-
χίας της διδασκαλίας και µάθησης (οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον 
µαθητών, αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τους, πρότερη βιωµατική γνώση σε 
σχέση µε την επίσηµη σχολική γνώση, επιστηµονική  κατάρτιση και διδακτική 
ικανότητα  δασκάλου κ.λπ.), 

� Παιδαγωγικά ιδεώδη, µαθησιακοί σκοποί (γενικοί) και (ειδικότεροι) διδακτικοί 
στόχοι,  

                                                 
75 Υπενθυµίζεται  ο χαρακτηρισµός της εκπαιδευτικής πολιτικής της στρατιωτικής δικτατορίας από τον 
Ανδρέα Καζαµία  ως «ανώµαλο» αντιµεταρρυθµιστικό επεισόδιο (Καζαµίας, Α. 1995, 41). 
76 Η συζήτηση αυτή θεµελιώνεται στη γνωστή διάκριση της  θεσµοποιηµένης  εκπαίδευσης σε δυο κα-
τηγορίες: τους εξωτερικούς εκπαιδευτικούς θεσµούς και τους εσωτερικούς εκπαιδευτικούς (παιδαγ-
ωγικούς)  θεσµούς (παιδαγωγικές σχέσεις,  παιδαγωγικές µέθοδοι, κ.λπ.) (Ανθογαλίδου-Βασιλακάκη, 
Θ. 1980, 14). Βεβαίως η διάκριση σε εξωτερική  και εσωτερική µεταρρύθµιση και κατ’ επέκταση σε 
εξωτερική και εσωτερική-ποιοτική διάσταση της εκπαίδευσης, γίνεται καθαρά για µεθοδολογικούς 
σκοπούς, αφού ουσιαστικά οι πτυχές αυτές λειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσµού βρίσκονται σε δια-
λεκτική σχέση. 
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� Επιλογή και διάρθρωση των γνωστικών αντικειµένων,  
� Μέθοδοι  δράσης ή αλληλεπίδρασης δασκάλων και µαθητών για την επίτευξη 

των µαθησιακών στόχων,  
� Επιλογή και χρήση διαµεσολαβητικών φορέων (εκπαιδευτική τεχνολογία, µη 

λεκτική επικοινωνία κ.λπ.) για αποτελεσµατικότερη διδασκαλία και ενεργητικές 
µορφές µάθησης,  

� Αξιολόγηση και αναστοχασµός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Η παραπάνω θεωρητική πρόταση του Ι. Κανάκη, καταδεικνύοντας τις  πολλαπλές πτυ-

χές  της διαδικασίας εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου, όχι µόνο συνει-
σφέρει στη συστηµατικότερη µεθοδολογικά προσπέλαση της ποιοτικής διάστασης της  εκπαι-
δευτικής πολιτικής, αλλά καθιστά την αναντίστοιχη συχνά σχέση παιδαγωγικής θεωρίας, θε-
σµικών προβλέψεων και σχολικής πράξης, πολύτιµη ερµηνευτική κλείδα των µεταρρυθµι-
στικών προσπαθειών  (Κανάκης, Ι., ό.π., 10).77 

Εξάλλου, όπως προκύπτει από συναφείς ερευνητικούς προβληµατισµούς, η   ευθυγράµ-
µιση ή η σύγκρουση  τυπικής οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος - όπως αυτή καθο-
ρίζεται σε θεσµικό επίπεδο -και  άτυπων σχέσεων (κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα)- που οι πρα-
κτικές ή τα εκπαιδευτικά ήθη δασκάλων και µαθητών διαµορφώνουν στο εσωτερικό της, κα-
ταδεικνύει την ανάγκη ανάλυσης της διαλεκτικής σχέσης εξωτερικών και εσωτερικών θεσµών 
στη συζήτηση της αποτελεσµατικότητας κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Η συµπερίληψη πάντως ζητηµάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του σχο-
λείου στη διερεύνηση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, ουσιαστικά αποτυπώνει τις πολ-
λαπλές  συναρτήσεις του όρου «εκπαιδευτικός», αφού στην  παραδοσιακή και στην  κοινω-
νιολογική εκδοχή του προστίθεται και η βοηθητική-συµπληρωµατική του.78 Αναδεικνύει πα-
ράλληλα  τις  πολυπρισµατικές στοχεύσεις κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής, οι οποίες µπορεί να 
αφορούν το σύνολο των εκφάνσεων ή συγκεκριµένες εκφάνσεις του εκπαιδευτικού θεσµού.  

Ο Νίκος Παπαδάκης, επιχειρώντας να ορίσει την εκπαιδευτική πολιτική, κάνει λόγο 
«για ένα σώµα-δέσµη ισχυρισµών, δηλώσεων και εντολών που επιζητούν ή  και εισηγούνται ένα 
συγκεκριµένο πλαίσιο δράσης (και όχι µεµονωµένη δράση) που αφορά τη διαχείριση εκπαι-
δευτικών ζητηµάτων, επιχειρώντας «ανάλογα µε τη συνολική σκοποθεσία και τη φιλοσοφία που 
το διατρέχει,79 να προωθήσει είτε τη µετάδοση  πολιτισµικών αξιών και κοινωνικών ρόλων, είτε 
την µάθηση-πρόσκτηση ενός διευρυµένου αντιληπτικού πεδίου, το οποίο εδράζεται είτε σε ε-
πιστηµονικές-θεωρητικές βάσεις, είτε στη διασφάλιση εκείνων των συνθηκών και υπηρεσιών  

                                                 
77 Ενδιαφέρον παρουσιάζει στα πλαίσια της ίδιας  θεωρητικής πρότασης η σχηµατική παράσταση της 
αλληλόδρασης των παραµέτρων της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου, στην οποία 
απεικονίζονται  διαδραστικές σχέσεις του πεδίου  εκπαιδευτικής πολιτικής , βλ. Κανάκης, Ι. ό.π., 8. 
78 Η µάθηση γνώσεων και  η καλλιέργεια  δεξιοτήτων στο πλαίσιο συγκεκριµένων θεωρητικών επιστη-
µολογικών και ηθικών αξιών, θεωρούνται παραδοσιακές λειτουργίες του εκπαιδευτικού θεσµού. Η 
εκµάθηση κοινωνικών ρόλων συµβατών µε µια δεδοµένη κουλτούρα, αναδεικνύουν και τις κοινω-
νιολογικές λειτουργίες του. Ενώ η  βοηθητική-συµπληρωµατική εκδοχή του όρου, αφορά θέµατα που 
σχετίζονται είτε µε υλικοτεχνικές υποδοµές και το ανθρώπινο δυναµικό των εκπαιδευτικών θεσµών 
είτε µε παραµέτρους επιτέλεσης του διδακτικού έργου.  Έτσι τελικά κατά την εννοιολογική διασάφηση 
του όρου «εκπαιδευτικός», διαφαίνεται και το εύρος ή οι πιθανές στοχεύσεις µιας εκπαιδευτικής 
πολιτικής. ∆ηλαδή « το τι κάνει  µια πολιτική εκπαιδευτική» (Παπαδάκης, Ν.2003, 80). 
Βεβαίως κάθε επιστηµολογικό παράδειγµα  θέασης  του ρόλου του σχολείου, δίνει έµφαση ή καταδει-
κνύει διαφορετικές λειτουργίες. Ενδεικτικά  για µια σύντοµη παράθεση σχετικών απόψεων, βλ. Μπου-
ζάκης, Σ. 1994, 21.Επίσης ειδικότερα για τη σχέση σχολείου και κοινωνίας βλ. Πυργιωτάκης, Ι. 2000, 
164-168. 
79 Είναι γνωστό ότι ο σκοπός αγωγής εµπεριέχει αξιολογικές θέσεις, που στην περίπτωση της θεσµο-
θετηµένης και ελεγχόµενης από την πολιτεία παιδαγωγικής διαδικασίας, παραπέµπουν σε σκοπεύσεις 
της πλειοψηφούσας πολιτικής, όχι απαραίτητα και αντιπροσωπευτικών των θέσεων συνόλου των 
πολιτών. Η όλη συζήτηση θέτει το ζήτηµα των υποκειµενικών και όχι γενικότερα αποδεκτών απόψεων 
που απηχούνται στις εκπαιδευτικές µεταβολές. Αναλυτικότερα για τη σχέση εκπαίδευση και πολιτικής, 
βλ.∆ελλασούδας, Λ.1998, 25-27. 
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που αποτελούν την αναγκαία και συνθήκη για την επίτευξη των προαναφερθέντων» (ό.π., 82). 
Αναπόφευκτη θεωρεί επίσης,  τη διασύνδεση των συστατικών της µε το υφιστάµενο κοινωνι-
κοπολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο εκπόνησης, εκφοράς, τροποποίησης και υλοποίησής τους 

Στις σύγχρονες, εξάλλου, ερµηνευτικές αναγνώσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής ως κεί-
µενο-συζήτηση (discourse)-αποτέλεσµα(εκπαιδευτική πρακτική), η έννοια της εξουσίας και οι 
εκφάνσεις της: πειθαρχία, επιτήρηση, τιµωρία, έλεγχος,  ανάγονται µε τη συµβολή των φου-
κωϊκών θέσεων σε βασικές παραµέτρους της κοινωνικής και συνεπώς και της εκπαιδευτικής 
πραγµατικότητας.80 Στο πλαίσιο αυτό η προσπάθεια εννοιολόγησης της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής, συµπεριλαµβάνει και τη διασάφηση δυο σηµαντικών υποστατικών κατηγοριών της:  
«της εξουσίας» και  «της πειθαρχίας». 81 

Απορρίπτοντας ο Φουκώ τις προσεγγίσεις για την εξουσία, που θεωρούν αξιωµατικά  
τις τελικές µορφές της : κυριαρχία του κράτους,  µορφή του νόµου ή τη σφαιρική ενότητα του 
εξουσιασµού,  πρωταρχικές συνιστώσες της,  την ορίζει,  σαν ένα  πλήθος σχέσεων δύναµης 
που ενυπάρχουν στον χώρο που ασκούνται  και είναι συστατικές της οργάνωσής τους  (Φου-
κώ, Μ.1978, 115).82 Η πανταχού µάλιστα παρουσία της εξουσίας «όχι επειδή συµπεριλαµ-
βάνει τα πάντα,  αλλά επειδή έρχεται από παντού» αποτρέπει από αναζητήσεις εντοπισµού 
µιας πρωταρχικής «ενιαίας εστίας κυριαρχίας από όπου εκπέµπονται διάφορες παράγωγες και 
κατιούσες µορφές» (όπ.,116). Σε κάθε µελέτη µάλιστα  πολιτικής –η οποία ορίζεται ως κώδι-
κας σχέσεων δύναµης (ό.π., 117)- ιδιαίτερη σηµασία έχει ο τρόπος θεσµικής αποκρυστάλ-
λωσής τους (αυτών των σχέσεων) στη λειτουργία των κρατικών µηχανισµών.  

Εξάλλου η εξουσία, ενέχοντας δυο θεµελιώδεις διαστάσεις: το δικαίωµα να επιβάλλει 
και να επιβάλλεται, γίνεται ιδιαίτερα αποτελεσµατική όταν αυτοµατοποιείται και αποπροσω-
ποιείται. Όταν δηλαδή, µέσα από τον νοµιµοποιητικό–θεσµικό ρόλο συγκεκριµένων εκφάν-
σεων του ∆ικαίου και της Νοµοθεσίας, ασκείται  χωρίς επίδειξη της κατοχής της από το φο-
ρέα της,  άρα  αθόρυβα και αυτόµατα. Υπό την οπτική αυτή, η  θεσµοποίηση της εκπαίδευσης 
καθιστά την εξουσία απρόσωπη και συνεπώς αποτελεσµατικότερη. Η εκπαιδευτική νοµο-
θεσία και οι µεταρρυθµίσεις που προωθεί, παράγει µια νοµικο-πολιτική ιδεολογία, ως άλλοθι 
σε µορφές κυριαρχίας και  στις ρηµατικές ή άρρητες  πρακτικές της εξουσίας.  

Η πειθαρχία, αντίστοιχα, κατανοείται ως ένας τρόπος άσκησης της εξουσίας, µια τε-
χνολογία της εξουσίας ή µια ενωτική τεχνική µέθοδος, που µε ελάχιστη δαπάνη83 περιορίζει 
τη δύναµη του ανθρώπου ως πολιτική δύναµη και τη µεγιστοποιεί ως ωφέλιµη. Οι φυσικοπο-
λιτικές τεχνικές µέθοδοι που τη συνιστούν, αντλούν από µια συγκεκριµένη  µορφή ηθικής, 
αυτής της «συντεταγµένης λογικής της επίσηµης εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί προϊόν της 
ηγεµονεύουσας  σήµανσης  του «κοινού καλού», του δηµοσίου συµφέροντος (Παπαδάκης, 
Ν., ό.π., 37). Μάλιστα η επιβολή συγκεκριµένων τύπων εξουσίας µε ανάλογες  ιδεολογικές 
προβολές και επιλογές, επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενός πειθαρχικού κόρπους  διαφορισµένων 
κατανοµών µε έντονο το στοιχείο του δυϊσµού84 π.χ κοµµουνιστές –εθνικόφρονες. 

Το πεδίο της εκπαίδευσης, θεωρείται προνοµιακό για τη χρήση τεχνικών/οργάνων:  (ιε-
ραρχική επιτήρηση, συνεχής καταγραφή, κρίση, ταξινόµηση) που µετασχηµατίζουν την 

                                                 
80 Για αναλυτικότερη αναφορά στο ερµηνευτικό πρίσµα τέτοιων συζητήσεων, βλ. Παπαδάκης, Ν. ό.π., 
74-75. 
81 Για την εξουσία ως υποστατική κατηγορία της έννοιας «εκπαιδευτική πολιτική» και συνιστώσα της 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας µε αφετηρία τις θεωρητικές παραδοχές της φουκωϊκής θεωρίας, βλ. α-
ναλυτικότερα Παπαδάκης, Ν., ό.π., 30-40.  
82 Για την εννοιολογική διασάφηση της «εξουσίας» και τη συζήτηση κρίσιµων χαρακτηριστικών των 
σχέσεων δύναµης που τη συγκροτούν, βλ. Φουκώ, Μ. 1978, 115-122. 
83 Αφού κύριος ρόλος της θεωρείται η εξασφάλιση της απειροελάχιστης κατανοµής δύναµης της 
εξουσίας στο εποπτευόµενο πεδίο (Φουκώ, Μ. 1989, 275, όπως µεταφέρεται από τον Παπαδάκη, Ν., 
ό.π., 39). 
84 Στην  ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα έκδηλη γίνεται η ανάπτυξη τέτοιων διαφορισµών  στα 
δίπολα: κοµµουνιστές –εθνικόφρονες,  επικίνδυνοι-ακίνδυνοι κ.λπ. Βλ. Παπαδάκης, Ν., ό.π., 37. 
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ποικίλη ετερότητα σε οµοιογενή πολλαπλότητα. Η  πειθαρχία δηλαδή επιτυγχάνεται µε τον 
χειρισµό των σχέσεων εξουσίας αλλά και της επικοινωνίας που αναπτύσσεται στο εποπτευό-
µενο πεδίο. Το εκπαιδευτικό σύστηµα αποτελεί «πειθαρχικό πεδίο», αφού οι ένοικοί του 
καλούνται συχνά να πειθαρχήσουν αλλά και να αυτοπειθαρχήσουν -στο όνοµα του ιδεότυπου 
του καλού υπαλλήλου ή  µαθητή- σε προτεραιότητες–νόρµες του πεδίου (θεσµικές ρυθµίσεις, 
εκπαιδευτικά ιδεώδη), που δε συνάδουν  µε τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.  

 Τελικά, η πανοπτική διευθέτηση του πεδίου, επιτρέποντας  την εξάπλωση της επιρροής 
της εξουσίας  σε κάθε σηµείο του, µε  απώτερο σκοπό τον έλεγχο της σκέψης των ενοίκων 
των,  ως  πειθαρχικό επιγενόµενο, αποτελεί γνώρισµα της αποτελεσµατικής  εξουσίας και συ-
νεπώς ζητούµενο κάθε  πολιτικής (Παπαδάκης, Ν, ό.π., 39).  

Είναι εµφανές, ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατος της αποδεκτικότητας και επιτελε-
στικότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής, ως λόγου κανονιστικού και όχι απλά προτασιακού 
περιεχοµένου και σύµµεικτου πολιτικών, εκπαιδευτικών και ιδεολογικών αναφορών, αποτελεί   
κρίσιµο διακύβευµα, που οδηγεί στην υιοθέτηση ανάλογων τεχνικών (επικοινωνιακών, πει-
θαρχικών κ.λπ.) διασφάλισης  της αποδεκτικότητας των ενεργηµάτων της (νοµοθετικών πρά-
ξεων κ.λπ.). 

Σε κάθε περίπτωση, η σχέση αποτελέσµατος εκπαιδευτικής πολιτικής και προθέσεων 
εκπονητών τίθεται υπό διερεύνηση, αφού ακόµη και στην περίπτωση  φαινοµενικής αποδοχής 
των µέτρων της, οι συνέπειες δράσεων των αποδεκτών της µπορεί να αποτελούν κατά τον 
R.Heslep, µόνο κατά προσέγγιση αντικειµενικό στόχο της (Παπαδάκης, Ν., ό.π., 84).  

Υπό το πρίσµα αυτό, διευρεύνεται το ερευνητικό πεδίο της παρούσας µελέτης, συµπε-
ριλαµβάνοντας, όχι µόνο τον εντοπισµό των ιδεολογικών εγγραφών της εκπαιδευτικής πολιτι-
κής της δικτατορίας αλλά και τον έλεγχο της αποδοχής της, µε την καταγραφή των εγγραφών 
της στη σχολική ζωή και πράξη του πρωτοβάθµιου σχολείου. 

Έτσι, η θεωρία της παρούσας έρευνας για την ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής της 
στρατιωτικής δικτατορίας και µε αφετηρία τις αξιολογικές δεσµεύσεις της για τις  ιδεολογικές 
λειτουργίες  της εκπαίδευσης, διαρθρώνεται µε βάση και τις παρακάτω  παραδοχές:  

� Την αντίληψη της πολιτικής ως σώµα τεχνολογιών και πρακτικών εξουσίας, 
που καταδεικνύει όχι µόνο αυτό που ασκείται αλλά και αυτό που αποσκοπείται 
και συνακόλουθα τη θεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής ως αποτέλεσµα και 
διαδικασία,  

� Την εννοιοδότηση της εκπαιδευτικής πολιτικής ως  λόγου προτασιακού και κα-
νονιστικού περιεχοµένου και τις επιπτώσεις της στην υιοθέτηση ανάλογων τε-
χνικών διασφάλισης της αποδεκτικότητάς της,   

� Τις σύγχρονες ερµηνευτικές αναγνώσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής και τα 
δεδοµένα των πλουραλιστικών θεωριών για τη συµβολή των οµάδων πίεσης και 
των υποκειµένων (µεµονωµένων ή συλλογικών) στην έκβαση κάθε εκπαιδευτι-
κού συµβάντος, 

� Τη σκοπιµότητα συµπερίληψης της εσωτερικής διάστασης της εκπαιδευτικής 
µεταρρύθµισης (εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου) για την 
πληρέστερη διερεύνηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
  

3.1. Ερµηνευτικό πλαίσιο έρευνας  
 

 
 
Η επιλογή µεθόδου (ων) για την επίτευξη των ερευνητικών µας στόχων του θεµε-

λιώνεται σε συγκεκριµένες επιστηµολογικές θέσεις για τη διερεύνηση των ιδεολογικών εγ-
γραφών: α) στη λειτουργία του πρωτοβάθµιου σχολείου και β) στην εκπαιδευτική πολιτική 
της στρατιωτικής δικτατορίας. Σ’αυτό το υποκεφάλαιο, κρίνεται αναγκαία η αδροµερής  ανά-
πτυξη  της θεωρίας και συνακόλουθα  των µεθοδολογικών  δεσµεύσεων της έρευνάς  µας. Α-
ναλυτικότερα: 

 
α) Ως προς τη διερεύνηση των ιδεολογικών λειτουργιών του πρωτοβάθµιου σχολείου  
  
Στην παρούσα µελέτη, οι ερµηνευτικές κλείδες για την κατανόηση του ιδεολογικού ρό-

λου της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης συγκροτούνται µε τη συνάρθρωση παραδοχών των  
µακρο- και µικρο-κοινωνιολογικών θεωριών που συζητήσαµε.  

 Οι δοµολειτουργιστές, αποκαλύπτοντας τη σχέση των εκπαιδευτικών θεσµών µε άλ-
λους κοινωνικούς µηχανισµούς και συστήµατα αξιών (θρησκεία, πολιτική, κρατική εξουσία), 
αναγνωρίζουν, ως µια εκ των δύο βασικών λειτουργιών της εκπαίδευσης για τη διατήρηση 
της κοινωνικής τάξης, την ιδεολογική ή νοµιµοποιητική. Παράλληλα, δηµιουργούν τις θεω-
ρητικές προϋποθέσεις για τη µετατόπιση του ενδιαφέροντος  από το µακρο- στο µικρο-επίπε-
δο της εκπαίδευσης και συνακόλουθα στην ανάδειξη του κοµβικού ρόλου της σχολικής πρά-
ξης στην κατανόηση του κοινωνικού ρόλου της εκπαίδευσης. 

Οι αναλύσεις  εξάλλου, της  ιδεολογικής χρήσης του εκπαιδευτικού θεσµού -ως εγγε-
νούς και διαχρονικού χαρακτηριστικού του κοινωνικού ρόλου του- στα πλαίσια των µαρξι-
στικών/νεοµαρξιστικών-συγκρουσιακών προσεγγίσεων, θεµελιώνονται σε διαφορετικές ερµη-
νευτικές αναγνώσεις του µαρξικού έργου για τη συνάρθρωση «του οικοδοµήµατος» της κοι-
νωνικής δοµής, το λειτουργικό ρόλο και τη διάδραση των επιµέρους τµηµάτων της. Οι δια-
φορετικές εκδοχές τους,  αν και  θεωρούν το σχολείο πεδίο παραγωγής κυρίαρχης ιδεολογίας 
και Ι.Μ.Κ, αναγνωρίζοντας τη συµβολή του στη διευρυµένη αναπαραγωγή κοινωνικών τάξε-
ων και εξουσιαστικών δοµών, αποτιµούν διαφορετικά τις αλληλεπιδραστικές σχέσεις του και 
την αποτελεσµατικότητά του, ως µέρους της κοινωνικού εποικοδοµήµατος.  

Αξιοποιώντας τις παραδοχές της οικονοµικής ντετερµινιστικής ή βολονταριστικής ο-
πτικής του µαρξισµού για την κοινωνία και την εξαρτηµένη/καθοριζόµενη ή ανεξάρτητη/ 
σχετικά αυτόνοµη σχέση «της οικονοµικής δοµής» ή «βάσης» και «του εποικοδοµήµατος» ή 
«υπερδοµής», ερµηνεύουν διαφορετικά τη δράση/αντί-δραση της υπερδοµής, δηλαδή των 
κοινωνικών θεσµών, εποµένως και του εκπαιδευτικού, στις διαµορφωτικές πιέσεις της «βά-
σης».Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ο συµµορφωτικός-αναπαραγωγικός ή µετασχηµατιστικός– 
δηµιουργικός ρόλος του σχολείου, ως κρατικός µηχανισµός και τµήµα του κοινωνικού εποι-
κοδοµήµατος κατά τη διαδικασία ιδεολογικοπολιτιστικής αναπαραγωγής αλλά και παράλ-
ληλα  ως δυναµικό πεδίο αλληλεπίδρασης δρώντων προσώπων,  µε περιορισµένες αλλά υπαρ-
κτές δυνατότητες επιλογής. 

Ο εκπαιδευτικός θεσµός έτσι, µε κυρίαρχο το βασικό ερµηνευτικό σχήµα βάσης-εποι-
κοδοµήµατος, θεωρείται αντίστοιχα, είτε καθρέπτης και αντανάκλαση της κυρίαρχης ιδεο-
λογίας, µε δεδοµένες ιδεολογικές προδιαγραφές λειτουργίας και εποµένως αναµενόµενα  ε-
ξερχόµενα/αποτελέσµατα είτε χώρος αντίστασης δρώντων προσώπων και ιδεολογικής δια-
πάλης ανάµεσα σε αντιµαχόµενες κουλτούρες (σχολική ή αντισχολική), µε απρόβλεπτα  από-
τελέσµατα.  
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Εξάλλου, παραδοχές της φαινοµενολογικής κοινωνιολογίας  και της  εθνοµεθοδολογίας, 
εµπλουτίζουν τη θεωρία της παρούσας µελέτης, αναδεικνύοντας τη σκοπιµότητα συνεξέτασης 
των θεσµικών όρων λειτουργίας της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά την επταετή δικτατορία 
και των ορισµών των εµπλεκοµένων στα εκπαιδευτικά δρώµενα της περιόδου,  προκειµένου 
να διερευνηθεί η διαµορφωτική ισχύς του έµψυχου παράγοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επιπρόσθετα, η θεώρηση «του κοινού αποθέµατος γνώσης» κατά την εξέλιξη µιας δια-
δικασίας αναγνώρισης, κατανόησης, χειρισµού νοηµάτων, σε βασικό συντελεστή της έκβασής 
της, καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση της συµβολής των εκπαιδευτικών ηθών της υπό µελέτη 
περιόδου στην προσπάθεια ιδεολογικής στράτευσης του πρωτοβάθµιου σχολείου και των λει-
τουργών του. Η  επιλογή, δηλαδή, επέκτασης της έρευνας σε µικρο-κοινωνιολογικό πεδίο 
(σχολική ζωή-σχολικό περιβάλλον), συνεπάγεται τη διερεύνηση της επίδρασης της κουλτού-
ρας και του χαρακτήρα της αλληλεπίδρασης των πρωταγωνιστών (σκέψεις, συµπεριφορές δα-
σκάλων,  κ.λπ.) στη δόµηση της σχολικής ζωής.  

Με αφετηρία µάλιστα, την  παραδοχή ότι κανένα σύστηµα ιδεολογικών πρακτικών και 
θεσµικών κανόνων  δεν επιβάλλεται  µονολιθικά,  επιχειρείται  η κατανόηση της ρεαλιστικής  
ιδεολογικής λειτουργίας του σχολείου καθώς και της απόκλισής της µε την προσδοκώµενη,  
µέσα από την προσέγγιση της σχολικής ζωής και την ανάλυση της συµπεριφοράς του έµψυ-
χου δυναµικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνειδητής ή ασυνείδητης, συχνά αντιθετικής 
αλλά ασφαλώς σηµαντικής για τη διεκπεραίωση ή ανατροπή του αναπαραγωγικού του ρόλου.  

Έτσι,  µε τη συµβολή  των µικρο-ερµηνευτικών προσεγγίσεων για τον κρίσιµο ρόλο των 
δρώντων υποκειµένων –εποµένως και των συνιστωσών του (προσωπικό νόηµα-ορισµός υπη-
ρεσιακού καθήκοντος/αποστολής) στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της 
πραγµατικής- αναπαραγωγικής/συµµορφωτικής ή παραγωγικής/µετασχηµατιστικής – απάντη-
σης του πρωτοβάθµιου σχολείου και των λειτουργών του στην επιχείρηση ιδεολογικής του 
στράτευσης, το ερευνητικό µας πεδίο συµπεριλαµβάνει τη συνεξέταση του ρόλου των εκπαι-
δευτικών,  µέσα από τη διερεύνηση προσωπικών ερµηνειών υπηρεσιακού καθήκοντος, επαγ-
γελµατικών πρακτικών και της εκπαιδευτικής κουλτούρας της περιόδου.   

Επιπλέον η αποδοχή της θέσης του Goffman για το  δραµατουργικό χαρακτήρα της κοι-
νωνικής ζωής, εποµένως και της σχολικής, υποδεικνύει την αναγκαιότητα συνυπολογισµού 
της διάδρασης των εµπλεκοµένων «οµίλων» (δασκάλων, µαθητών, επιθεωρητών, στρατιω-
τικών παραγόντων, άλλων φορέων εξουσίας κ.λπ.) στη διερεύνηση  της σχολικής ζωής και 
πράξης της υπό µελέτη περιόδου. Υπό αυτό το πρίσµα,  η δυναµική «παράσταση» που λαµβά-
νει χώρα σε κάθε σχολείο, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια ιδιαίτερη περίπτωση διάδρασης  
διευθυντή, δασκάλων, µαθητών και ευρύτερης κοινότητας, µε σαφές ίσως «προσκήνιο»,85 θε-
σµικά καθορισµένο σε µεγάλο βαθµό αλλά µε απρόβλεπτη εκτέλεση επί σκηνής. 

Εξάλλου, µε τη συµβολή της ιστορικο-κοινωνιολογικής αντίληψης της «ιδεολογίας», η 
εγγραφή συγκεκριµένων ιδεολογικών αξόνων τόσο στο εκπαιδευτικό δίκαιο που διέπει τη δο-
µή και της διοίκηση της εκπαίδευσης όσο και στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του 
δηµοτικού σχολείου, κατανοείται ως προσπάθεια υποβολής και καλλιέργειας επίπλαστων  πο-
λιτικών οραµάτων, «µυθοποιητικών» αναπαραστάσεων της κοινωνικής πραγµατικότητας και 
κοινωνικοποιητικών προτύπων, αναγκαίων για την αποδοχή και εδραίωση της «ηγεµο-νίας» 
του στρατιωτικού καθεστώτος.   

Το υπό διερεύνηση όµως ζήτηµα της διείσδυσής της απριλιανής ιδεολογίας στη σχολική 
ζωή και πράξη µε σκοπό «την ιδεολογική έγκληση» των παιδαγωγικών υποκειµένων (Αλ-

                                                 
85 Κατά τον Goffman, το «προσκήνιο» κάθε παράστασης /διαντίδρασης συµπεριλαµβάνοντας το σκη-
νικό, δηλαδή το αναγκαίο φυσικό περιβάλλον διεξαγωγής της, καθώς και «το προσωπικό προσκήνιο», 
τον απαιτούµενο εκφραστικό εξοπλισµό των εκτελεστών της παράστασης, αναδεικνύει τις κοινωνικές 
προδιαγραφές της,  σε επίπεδο τόσο  πλαισίου όσο και ρόλων συµµετεχόντων (ό.π., 259). Ουσιαστικά, 
η ύπαρξή του στη διαδικασία της διαντίδρασης ή «παράστασης» προετοιµάζει και διασφαλίζει τη διε-
ξαγωγή της (Ritzer, G., ό.π., 259).  
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τουσέρ, Λ, ό.π., 107-112), προϋποθέτει την παράλληλη αξιοποίηση των αλτουσεριανών θέ-
σεων για «την υλικότητα» της ιδεολογίας και τη συµβολή της στη διαµόρφωση της λειτουρ-
γίας των Ιδεολογικών Μηχανισµών του Κράτους (ό.π., 102- 106).  Στο πλαίσιο αυτό, η προ-
σέγγιση της ιδεολογικής δράσης του «κώδικα εκπαιδευτικής γνώσης» κατά την υπό µελέτη 
περίοδο (Bernstein, B., ό.π., 162) απαιτεί ασφαλώς και την ανάλυση της γνωσιοπαραγωγικής 
διαδικασίας, όπως αυτή διαµορφώνεται από τη σύζευξη του «τι» (σχολική γνώση) και του 
«πώς» (εκπαιδευτικές πρακτικές). Παράλληλα, η υιοθέτηση της φουκωικής εννοιοδότησης 
της «πειθαρχίας», επιβάλλει την αναζήτηση των «πειθαρχικοποιηµένων πρακτικών» που το 
εκπαιδευτικό σύστηµα της επταετούς δικτατορίας επιλέγει, προκειµένου να ρυθµίσει την υπο-
κειµενικότητα των συµµετεχόντων (εκπαιδευτικών, µαθητών) στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Συνοψίζοντας, µε αφετηρία τις παραδοχές νεοµαρξιστικών προσεγγίσεων για τον ενερ-
γητικό ρόλο της εκπαίδευσης και του έµψυχου δυναµικού της κατά την αναπαραγωγική δια-
δικασία-παρά τους όποιους δοµικούς περιορισµούς- και µε τη συµβολή των θέσεων: α) µαρ-
ξιστικών ρευµάτων για την ιδεολογία και τις ιδεολογικές λειτουργίες της εκπαίδευσης, β) του 
Bernstein για τις συνθήκες κοινωνικοπολιτισµικής αναπαραγωγής και γ) της µεταστρου-
κτουραλιστικής οπτικής του M.Foucault για τη διαπλοκή πειθαρχίας και γνώσης στο σχολείο, 
η διερεύνηση των προβολών της ιδεολογίας του καθεστώτος της 21ης Απριλίου στην πρωτο-
βάθµια εκπαίδευση, κινείται σε δύο άξονες: α) περιεχοµένων (εκπαιδευτική πολιτική, σχολική 
γνώση) και β) εκπαιδευτικών πρακτικών που διαµόρφωσαν τη λειτουργία του δηµοτικού σχο-
λείου,  την  ενδοσχολική  και εξωσχολική ζωή κατά την υπό µελέτη περίοδο.  

Στην µελέτη µας, υιοθετώντας τον ορισµό της ∆. Καρακατσάνη για τον όρο «εκπαιδευ-
τικές πρακτικές», αναφερόµαστε σε χαρακτηριστικά του σχολικού πλαισίου, που αφορούν 
στις λειτουργίες του σχολικού  προγράµµατος (φανερού ή κρυφού) ή του σχολικού χώρου 
(Καρακατσάνη, ∆. 2003, 27-28). Υπό αυτό το πρίσµα, οι µορφές  αλληλεπίδρασης  µαθητών 
και δασκάλων, εντός και εκτός σχολικής αίθουσας και η οργάνωση της σχολικής ζωής, ως δο-
µούσες διαδικασίες του κοινωνικού και  πολιτικού ρόλου του σχολείου,86 θεωρούνται φορείς 
ιδεολογικών, άρρητων (π.χ εθισµός στις σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής, πειθαρχηµένη οµα-
δοποίηση του µαθητικού πληθυσµού στη σχολική τάξη) και ρητών ιδεολογικών µηνυµάτων 
(π.χ επίσηµες νόρµες κοινωνικοποίησης) (ό.π, 93).  

Εξάλλου, η ανάδειξη από τους εκπροσώπους της προοδευτικής παιδαγωγικής, του κοµ-
βικού ρόλου της σχολικής ζωής87 στην παροχή κοινωνικής αγωγής και στην εξάσκηση της 
κοινωνικής συµπεριφοράς των εκπαιδευοµένων ατόµων, καθιστά αναγκαία τη συνεκτίµησή 
της σε κάθε περίπτωση διερεύνησης των παιδευτικών επιδράσεων του εκπαιδευτικού θεσµού. 

Εποµένως, η διακρίβωση των µορφών εξάσκησης κοινωνικής συµπεριφοράς που πρόσφερε το 
δηµοτικό σχολείο στους µαθητές του κατά την επταετή δικτατορία, θεωρείται απαραίτητη για 
την ανάδειξη του ιδεολογικού εµποτισµού εκπαιδευτικών ιδεωδών και πρακτικών διαπαι-

                                                 
86 Ενδεικτική είναι η αντίληψη της  E. Vallance (Καρακατσάνη, ∆., ό.π., 93), κατά την οποία η άσκη-
ση κοινωνικού ελέγχου από το σχολείο, διασυνδέεται ευθέως µε τις µη ακαδηµαϊκές, εκπαιδευτικά ό-
µως σηµαντικές,  συνέπειες της σχολικής αγωγής, σε επίπεδο κυρίως σχολικής ζωής.  
87 Είναι γνωστό ότι µε βάση τις αντιλήψεις του J. Dewey και άλλων µεταρρυθµιστών παιδαγωγών 
(H.Gaudig, G. Kerchen-steiner,  P.Petersen κ.άλ.) για τις  προϋποθέσεις εκπλήρωσης των κοινωνικών 
λειτουργιών του σχολείου (αναγκαία µετατροπή του «σε εµβρυακή κοινωνία»,  εξασφάλιση εµπειριών 
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στο άτοµο και στα άλλα άτοµα ή αντικείµενα, διάλογος  του µαθητή µε το 
περιβάλλον, εµπειρική µάθηση κ.λπ.) (Κανάκης, Ι.1987, 35-37), τονίζεται η συµβολή της σχολικής 
ζωής στην  εξάσκηση της κοινωνικής συµπεριφοράς των εκπαιδευόµενων ατόµων. Σύµφωνα, έτσι, µε 
την οπτική τους, η σχολική ζωή θεωρείται το σηµαντικότερο µέσο ολόπλευρης και ισορροπηµένης 
ανάπτυξης του ατόµου µέσα από την παροχή ευκαιριών εµπειρικής/βιωµατικής µάθησης.  Η οργάνωση 
µάλιστα της σχολικής κοινότητας στο Πειραµατικό σχολείο του Πανεπιστηµίου της Ιένας από τον  
P.Petersen, αποτέλεσε ένα πρότυπο πρόγραµµα σχολικής ζωής, γνωστό ως Jena-Plan. (Κανάκης, Ι., 
ό.π., 48). Έτσι, η παραδοχή της ανεπάρκειας της διδασκαλίας ως αποκλειστικού µέσου αγωγής, ο-
δήγησε σε προτάσεις εµπλουτισµού  του σχολικού προγράµµατος µε κατάλληλες δραστηριότητες για 
την εξασφάλιση της συµµετοχικής µάθησης και τη συναισθηµατική εµπλοκή των µαθητών.  
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δαγώγησης του κοινωνικού/ παιδαγωγικού υποκειµένου της εξεταζόµενης  περιόδου. Υπό αυ-
τό το πρίσµα, η ερευνά µας συµπεριλαµβάνει την καταγραφή των ιδεολογικών παρεµβάσεων 
σε τοµείς οργάνωσης της σχολικής ζωής της περιόδους, όπως: η τέλεση σχολικών εορτών, η 
διεξαγωγή εκδροµών, η οργάνωση µαθητικής αυτοδιοίκησης, η λειτουργία σχολικού συνεται-
ρισµού, η καλλιέργεια σχολικού κήπου, η λειτουργία µαθητικής βιβλιοθήκης, η διεξαγωγή 
αθλητικών εκδηλώσεων, η συµµετοχή σε εξωσχολικές οµάδες (ερυθροσταυριτών κ.λπ),  η έκ-
δοση µαθητικών εντύπων, ο εκκλησιασµός, η χρήση σχολικού κινηµατογράφου/ ραδιοφώνου, 
κ..λπ.  

  
β)  Ως προς τη διερεύνηση των ιδεολογικών εγγραφών της εκπαιδευτικής πολιτικής της 

στρατωτικής δικτατορίας 
 
Με δεδοµένες τις αξιολογικές-επιστηµολογικές δεσµεύσεις της παρούσας έρευνας  για 

τη διασάφηση του όρου «εκπαιδευτική πολιτική» και τον ιδεολογικό ρόλο της εκπαίδευσης, η 
διαλεκτική µεθοδολογική προσπέλαση της πολυσύνθετης πραγµατικότητας που συνιστά η 
εκπαιδευτική πολιτική του απριλιανού καθεστώτος και συνακόλουθα η µεταρρυθµιστική/ 
αντιµεταρρυθµιστική δυναµική της, στηρίζεται: α) σε παραδοχές της ριζοσπαστικής-συγκρου-
σιακής θεωρίας µεταρρυθµίσεων, αναφορικά µε τον αναπαραγωγικό ρόλο της εκπαίδευσης, 
ως κρατικής δραστηριότητας, β) στην ανάγκη διαµόρφωσης σφαιρικής αντίληψης των εκπαι-
δευτικών φαινοµένων, µε έµφαση στις συγκρούσεις, στις σχέσεις, θέσεις, αντιθέσεις, αλλαγές 
της κοινωνικής δοµής, καθώς και στη δυναµική και κριτική στάση των εµπλεκοµένων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Υπό το πρίσµα θεωριών που εµπίπτουν στο ριζοσπαστικό-συγκρουσιακό παράδειγµα,88 
η ανάλυση  µιας εκπαιδευτικής πολιτικής εµπεριέχει  ζητήµατα, όπως: το ποιος κατέχει την ε-
ξουσία, τι ρυθµίσεις προωθεί (εκπαιδευτικό δίκαιο), µε ποια διαδικασία και µε ποιο αποτέ-
λεσµα, αναδεικνύοντας έτσι τη διαπλοκή επικοινωνίας, εξουσίας και δικαίου εντός του πεδίου 
της. Παραπέµπει δηλαδή, ευθέως  στο σύστηµα διακυβέρνησης της χώρας και  στο συσχετι-
σµό των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων της εποχής (Κανάκης, Ι. ό.π., 7).  Έτσι, ο νεο-
µαρξιστής M.Garnoy, προβάλλοντας την ανάγκη ανάλυσης του πολιτικού-δοµικού πλαισίου, 
θεωρεί «τη θεωρία του Κράτους»,89 αφετηρία οποιασδήποτε πρότασης εκπαιδευτικής αλ-
λαγής/µεταρρύθµισης (ό.π.).   

                                                 
88 Ο όρος µε τη σηµασία που του αποδίδεται από τον  Th. Kuhn 
89 Θα ήταν έξω από τους σκοπούς της παρούσας µελέτης η αναφορά µας σε σχετικές θεωρίες προ-
σέγγισης της φύσης και των λειτουργιών του κράτους. Ωστόσο επειδή η εκπαιδευτική πολιτική συνυ-
φαίνεται µε την κρατική εξουσία, η θεωρία του κράτους, ως διαµορφωτικός παράγοντας,  δε θα µπο-
ρούσε να λείπει από τη συζήτησή της.  Πάντως, το τι εννοείται µε την έννοια «κράτος», αναµφίβολα 
σχετίζεται µε τις θεωρητικές παραδοχές του επιστηµονικού παραδείγµατος που υιοθετεί ο εκάστοτε 
µελετητής. Σε κάθε περίπτωση, µια µάλλον αποδεκτή γενικά βιβλιογραφικά τάση, θεωρεί το κράτος 
κάτι περισσότερο από την κυβέρνηση µιας χώρας, ενώ η αναφορά της πλουραλιστικής θεωρίας του 
σύγχρονου καπιταλιστικού κράτους του Ralf Miliband (1969), σε συνιστώσες/ ειδικούς θεσµούς, 
κατέστησε  δόκιµο τον  όρο « κρατικό/πολιτειακό σύστηµα». Παράλληλα στα πλαίσια συναφών συζη-
τήσεων εντός διαφορετικών επιστηµολογικών αντιλήψεων, αναδείχθηκε η διαλεκτική του σχέση µε το 
κοινωνικο-οικονοµικό του συγκείµενο και νοηµατοδοτήθηκε περισσότερο ως συσχέτιση/κράµα των  
συγκεκριµένων και πολύπλοκων σχέσεων και θεσµών που συγκροτούν τον κοινωνικό σχηµατισµό  
(οικονοµία, κοινωνική δοµή, ιδεολογίες, σύστηµα εξουσίας κ.λπ.) παρά ως αντικείµενο ή δηµόσιος 
θεσµός. Αναλυτικότερα για τη συσχέτιση της πολιτικής της εκπαίδευσης και του κράτους  και τη 
συζήτηση του ρόλου του πολιτικού-δοµικού συγκειµένου, υπό το πρίσµα του συγκρουσιακού ερµη-
νευτικού παραδείγµατος, βλ. Καζαµίας, Α.1992, 27-38. 
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Εξάλλου, ο Ανδρέας Καζαµίας, στα πλαίσια της συγκρουσιακής πρότασης ανάλυσης 
της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής,90 προσεγγίζει το κράτος (θεσµικό, δοµικό πλαίσιο ά-
σκησης εξουσίας και ελέγχου),  ως σηµαντικό «ερµηνευτικό συντελεστή» της κρίσης του ελ-
ληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος(ό.π.). Ο χαρακτήρας µάλιστα, της ελληνικής εκπαιδευ-
τικής πολιτικής συσχετίζεται  έτσι, µε αυτόν της ελληνικής πολιτικής µε την ανάδειξη κοινών 
γνωρισµάτων, όπως: ασυνέπεια, ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, συνέχειες και ασυνέχειες, παγιω-
µένα πολιτισµικά πρότυπα, παρελθοντολογία κ.λπ.. Συνακόλουθα ο συγκεντρωτικός, γρα-
φειοκρατικός, αυταρχικός και πατερναλιστικός χαρακτήρας του ελληνικού κράτους, κληρονο-
µείται στην εκπαίδευση, που ως µηχανισµός του, πλήττεται από «εκπαιδευτική γραφειοκρα-
τία», 91 δηλαδή πολιτικο-ιδεολογικό έλεγχο, υπερσυγκεντρωτισµό, υπερβολικό αριθµό ∆ηµο-
σίων υπαλλήλων, αυταρχισµό, φορµαλισµό (Καζαµίας, Α. 1993, 174-178).  

Επιπρόσθετα, η παραδοχή της αντίληψης του B.Charlot περί της µοναδικότητας της 
λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος σε συγκεκριµένο χώρο και χρόνο (Charlot, B. 
1992, 34),  η διαπίστωση της κυριαρχίας του πολιτικού στοιχείου έναντι του οικονοµικού-δια-
χειριστικού  κατά τη διαµόρφωση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, λόγω της αδυνα-
µίας του ελληνικού κράτους να λειτουργήσει ως δύναµη «οικονοµικού προσανατολισµού και 
διαχείρισης του εκπαιδευτικού συστήµατος» ( ό.π, 35),  καθιστούν την ιδιαίτερη φυσιογνωµία 
και λειτουργία  του κυβερνητικού σχήµατος της στρατιωτικής δικτατορίας, καθώς και τη δια-
πλοκή του µε το συγκεκριµένο κοινωνικοοικονοµικό και εκπαιδευτικό σύστηµα της πε-
ριόδου, βασικούς ερµηνευτικούς άξονες  του υπό µελέτη εκπαιδευτικού συµβάντος. Συνακό-
λουθα, η ανάγκη συνεκτίµησης της κοινωνικοπολιτισµικής διάστασης της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής του στρατιωτικού καθεστώτος, καθοριστικής  για την τελική έκβασή της (Μπουζάκης, 
Σ. 1994, 29), επιβάλλει τη συνεξέταση της θετικής ή αρνητικής επίδρασης  της σχετικής 
αυτονοµίας του εκπαιδευτικού συστήµατος και της ιστορικά διαµορφωµένης κουλτούρας του: 
στάσεις αξίες διδακτικού προσωπικού, µαθητών κ.λπ. 92 

                                                 
90 Για µια διεισδυτική αναφορά στις παραδοχές και στα ερµηνευτικά εργαλεία των συγκρουσιακών 
θεωρήσεων, αναφορικά µε τη λειτουργία ή τη δυσλειτουργία των εκπαιδευτικών θεσµών (εκπαιδευ-
τική κρίση),  βλ. Καζαµίας, Α. 1992, 25-38. 
91  Η εκπαιδευτική γραφειοκρατία του ελληνικού εκπαιδευτικού  συστήµατος, ως  κύριο γνώρισµα των 
«εξωτερικών εκπαιδευτικών θεσµών» στην Ελλάδα (στη διασάφηση του όρου έχουµε αναφερθεί πα-
ραπάνω)  αποτελεί βασική ερµηνευτική κλείδα και  στη  µελέτη της Θ. Ανθογαλίδου µε τίτλο: « Η 
οργάνωση της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης  στην Ελλάδα πριν και µετά τη µεταρρύθµιση 
του 1976» (Αθήνα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 1980). Μάλιστα όπως επισηµαίνει, ενώ η πρώιµη γρα-
φειοκρατικοποίησή του µε χαρακτηριστικά: συγκεντρωτισµό  κάτω από απόλυτο κρατικό έλεγχο και 
οµοιοµορφία, κανείς δεν ασχολήθηκε µε την πάταξη της γραφειοκρατίας του εκπαιδευτικού συστή-
µατος,  Η ίδια επιλέγει σαν βασικό οδηγό ανάλυσης το βεµπεριανό θεωρητικό σχήµα ανάλυσης της 
γραφειοκρατίας. Η αδυναµία του όµως, να εξηγήσει αυτό που συµβαίνει στην εκπαιδευτική γραφειο-
κρατία, αφού ο ορθολογισµός ως ορθολογικός έννοµος τύπος εξουσίας (αντιπαραβάλλεται από το 
Weber µε τον παραδοσιακό και χαρισµατικό), όχι µόνο δεν χαρακτηρίζει την οργάνωσή της αλλά και 
αδυνατεί να εξηγήσει τους τρόπους που ασκείται η εξουσία στο εσωτερικό της ιεραρχίας, ωθεί την 
ερευνήτρια στη αξιοποίηση θεωρητικά αντίθετων εννοιών µε την βεµπεριανή τυπολογία, χρήσιµων ω-
στόσο για την ανάδειξη των ιδεολογικών λειτουργιών του σχολείου. Αναλυτικότερα  για τη συγ-
κρότηση της  θεωρητικής πρότασης της Ανθογαλίδου µε άξονα το βεµπεριανό µοντέλο της γραφειο-
κρατίας , βλ. τ.ί, ό.π., 19-21. Επίσης,   για διεξοδική συζήτηση των εννοιολογικών σχηµατισµών του 
Weber για την εξουσία και κυρίως για την εννοιολογική διασάφηση των κοµβικών εννοιών: παρα-
δοσιακή και χαρισµατική εξουσία, βλ. Weber, Μ. (µετ. Γκιούρας Θ.), Οι τύποι της εξουσίας. Αθήνα: 
Κένταυρος, 2001, 36-68). 
92 Η εκπαιδευτική κουλτούρα ή η «κυρίαρχη εκπαιδευτική κουλτούρα»  κατά τον Raymond Williams, 
αποτελώντας το θεσµοθετηµένο πολιτισµικό κεφάλαιο εννοιών, αξιών, προσδοκιών, προσανατολι-
σµών  της σχολικής πραγµατικότητας, φαίνεται να αποτελεί µια κρίσιµη κοινωνικο-πολιτισµική διά-
σταση κάθε µεταρρύθµισης (Καζαµίας, Α. 1993, 181). Η λειτουργία της  καθιστά το εκπαιδευτικό σύ-
στηµα «σχετικά αυτόνοµο» (Νούτσος,, Χαρ. 1979, 162-185), ανθεκτικό, ανυπότακτο και τελικά µη 
καθοριζόµενη δοµή από  τις επιδράσεις του κοινωνικο-πολιτικού περιβάλλοντος και συνεπώς αβέβαιο 
το αποτέλεσµα κάθε µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. Πρόκειται για τη βασική θέση των θεωρητικών 
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Επιπρόσθετα, η απόρριψη της εργαλειακής κατανόησης της εκπαίδευσης, ως πιστού 
αντιγράφου παραγωγής και το αίτηµα λειτουργικής/συστηµικής ανάλυσης των εκπαιδευτι-
κών πολιτικών στα πλαίσια του συγκρουσιακού-ριζοσπαστικού παραδείγµατος, προϋποθέτει  
την ανάδειξη του ρόλου των οµάδων συµφερόντων και της αντίστασης των εµπλεκοµένων 
φορέων κατά τη διαδικασία συγκρότησης της εκπαιδευτικής πολιτικής του απριλιανού κάθε-
στώτος. Λαµβάνοντας υπόψη µας τη θέση ότι ακόµη και το ολοκληρωτικό κράτος «περιορί-
ζεται πάντοτε από το πλέγµα εξουσίας που το ίδιο το κράτος έκτισε γύρω του για να προ-
στατευτεί, {…} από τις περιβάλλουσες κοινωνικές δυνάµεις και από την ιστορική τους δυνα-
µική» (∆ερτιλής, Γ.2000, 83), θεωρούµε σκόπιµη και στην παρούσα µελέτη και στο επίπεδο 
που υπηρετούνται οι ερευνητικοί µας στόχοι,  τη συζήτηση της συµβολής φορέων εξουσίας 
της περιόδου στη λήψη αποφάσεων, όπως: µελών της στρατιωτικής κυβέρνησης, δοτών συν-
δικαλιστικών κυβερνήσεων, τεχνοκρατών κ.λπ. 93 

Επιχειρώντας, δηλαδή,  να απεγκλωβιστούµε από τα πλαίσια της γεγονοτολογικής ιστο-
ριογραφίας που συνιστά η γραµµική καταγραφή γεγονότων και δράσεων, δε θα εξετάσουµε 
την εκπαιδευτική πολιτική της δικτατορίας ως µεµονωµένο ιστορικό γεγονός αλλά πλαι-
σιωµένο από τις άλλες σηµαίνουσες διαστάσεις της κοινωνικής δοµής. Υπό αυτήν την οπτική, 
θεωρητική µας αφετηρία θα αποτελέσει η πρόταση των ύστερων Αnnales, που διευρύνει το 
εννοιακό περιεχόµενο του όρου «εκπαιδευτικό γεγονός», συµπεριλαµβάνοντας: το συµβάν, τη 
συγκυρία, τη δοµή (Παπαδάκης, Ν. 2003, 24)94 και συνεπώς και τη µελέτη του ιδιόµορφου 
πολιτικού,  ιδεολογικού και κοινωνικού πλαισίου της περιόδου. 

Η υιοθέτηση τέτοιων επιστηµολογικών θέσεων, ασφαλώς αποτυπώνεται στη συγκρό-
τηση µοντέλων «διαλεκτικής» µεθοδολογικής προσπέλασης των εκπαιδευτικών µεταρρυθ-
µίσεων. Στην κατηγορία αυτή, εντάσσεται και η συνθετική ερµηνευτική πρόταση του Σ. 
Μπουζάκη για τη διερεύνηση των µεταρρυθµιστικών επεισοδίων στη χώρα µας κατά τον 20ο 
αιώνα (1913, 1929, 1957/59, 1964, 1976/77, 1985) (Μπουζάκης, Σ. 1994, 26-30· Μπουζάκης, 
Σ.1999, 14).95

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των  µεταρρυθµίσεων και αντιµεταρρυθµίσεων  
προσεγγίζεται κυρίως ως αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης τεσσάρων πεδίων δύναµης: του πολι-
τικού/κράτους –κυρίαρχου στην ελληνική εκπαίδευση (Μπουζάκης, Σ., ό.π., 24)96 - του οικο-
νοµικού, του ιδεολογικό-πολιτιστικού, του εκπαιδευτικού.  

                                                                                                                                            
της αντίστασης (Αpple κ.λπ.), η οποία έχει ήδη συζητηθεί κατά την οριοθέτηση των εννοιών της πα-
ρούσας έρευνας. 
93 Σηµειώνεται ότι και από άλλους µελετητές του ελληνικού πολιτικού συστήµατος ή της υπό µελέτη 
περιόδου, έχει συζητηθεί ο σηµαντικός ρόλος των οµάδων πίεσης στην εκπόνηση εκπαιδευτικών πο-
λιτικών.  Ενδεικτικά βλ. Μαυρογορδάτος, Γ. 2000, 21, ∆ούκας, Τρ. 2008, 82-83. Ιδιαίτερα, αναγνω-
ρίζεται πάντως, η συµβολή τους στη λήψη αποφάσεων για την προώθηση των συµφερόντων τους, ακό-
µα και αν δεν τεκµηριώνεται η συµµετοχή τους στη φάση της διαβούλευσης  (∆ούκας, Τρ., ό.π., 84). 
94 ∆ιεξοδικότερα για την αντίληψη του εκπαιδευτικού συµβάντος στις εργασίες ανάλυσης εκπαιδευ-
τικής πολιτικής, βλ. Παπαδάκης, Ν. 2003, 21-25 και ειδικότερα στα πλαίσια ιστορικο-συγκριτικών 
µελετών,  Καλογιαννάκη-Χουρδάκη Π. 1993, 38.   
95 Το ερµηνευτικό πλαίσιο που προτείνεται, συνιστά µια σφαιρική προσέγγιση του φαινοµένου «µε-
ταρρύθµιση», αφού εµπλουτίζει τη διαλεκτική οπτική τόσο µε τη  διερεύνηση συµβάντων του εξω-
εκπαιδευτικού χώρου (µακροκοινωνικό επίπεδο) όσο και του εσωεκπαιδευτικού (µικροκοινωνικό επί-
πεδο).Επιχειρείται έτσι, η συνεξέταση της δοµικής-πολιτικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικό-
τητας µε την κυρίαρχη εκπαιδευτική κουλτούρα  του σχολικού συστήµατος. Υπό αυτό  το πρίσµα, µια  
θεωρία για τα ειδικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του ελληνικού κράτους και µια άλλη για  τη µεταρ-
ρύθµιση στα πλαίσια των συγκρουσιακών-νεοµαρξιστικών θεωρήσεων για το σχολείο, τον εκπαι-
δευτικό, το µαθητή και τη σχολική γνώση, συγκροτούν  τους άξονες ανάλυσης  των  µεταρρυθµίσεων 
της ελληνικής εκπαίδευσης  τον 20ο αιώνα στο συγκεκριµένο µοντέλο. 
96 Η κυριαρχία του πολιτικού πεδίου στη διαµόρφωση και άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής, 
αποδίδεται ουσιαστικά από τον συγγραφέα στον γραφειοκρατικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συ-
στήµατος, που καθιστά τις εκάστοτε νοµικές ρυθµίσεις εκπαιδευτικών θεµάτων υπόθεση των κεν-
τρικών οργάνων διοίκησης της εκπαίδευσης, άρα και της εκάστοτε κυβερνητικής εξουσίας. Ανάλογη 
θέση υποστηρίζεται, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει και από άλλους µελετητές (Καζαµίας, Ανθογαλίδου 
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Στα πλαίσια της παραπάνω ερµηνευτικής πρότασης, ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται στη 
διαµόρφωση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι, η συγκρουσιακού χαρακτήρα διάδραση των προα-
ναφερθέντων πεδίων µε οµάδες (πολιτικά κόµµατα, ενώσεις, σύλλογοι κ.λπ.) και άτοµα, που 
ως φορείς αντιθετικών συχνά συµφερόντων και αντιλήψεων για τον αναπαραγωγικό ή µετα-
σχηµατιστικό ρόλο του σχολείου στην κοινωνία,97  προσπαθούν να επηρεάσουν προς το συµ-
φέρον τους τις  πολιτικές αποφάσεις. Η διαλεκτική τους σχέση µε το υφιστάµενο ιδεολογικό 
πεδίο (ιδέες, ιδεώδη, πεποιθήσεις, κουλτούρα, παραδόσεις, θρησκευτική πίστη κ.λπ.), καθιστά 
εναργή τη διείσδυση της ιδεολογίας στη διαµόρφωση προτάσεων κοινωνικής αλλαγής ή στα-
σιµότητας, ιδιαίτερα σε επίπεδο φιλοσοφίας της εκπαίδευσης  και  σκοποθεσίας της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής (ό.π., 29).  

Επιπρόσθετα, παραδοχές των πλουραλιστικών προσεγγίσεων εκπαιδευτικής πολιτικής, 
αξιοποιούνται στη συγκρότηση του ερµηνευτικού πλαισίου ανάλυσης του υπό µελέτη εκπαι-
δευτικού συµβάντος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το στοιχειοθετηµένο-(grounded) αί-
τηµα των πλουραλιστικών προσεγγίσεων για την εκτίµηση του πραξεολογικού χαρακτήρα της 
ατοµικής και συλλογικής δράσης. Κεντρικό ρόλο για τη συγκρότηση  της κοινωνικής πραγµα-
τικότητας κατέχει το υποκείµενο, το οποίο «κατασκευάζεται» για να «ανακατασκευάσει» στη 
συνέχεια. Ο Ν. Παπαδάκης, αντλώντας από την προβληµατική του µετα-δοµιστή ιστορικού 
Patrick Joyce (1991), προσεγγίζει την κοινωνική δοµή ως µήτρα καταλυτικής  δράσης για την 
πορεία µετασχηµατισµού του εκπαιδευτικού θεσµού: «Αυτή η πραγµατικότητα επηρεάζει τη 
δράση των ατόµων των ατόµων µέσω των τρόπων µε τους οποίους διαµορφώνεται η σκέψη του 
ατόµου. Η δράση αυτή (ανα)κατασκευάζει την κοινωνική πραγµατικότητα. Alteris verbis η εξω-
τερικότητα εσωτερικεύεται και η εσωτερικότητα εξωτερικεύεται» (Παπαδάκης, Ν., ό.π., 24). 
Υπό αυτή την οπτική, η αναζήτηση του τρόπου µετασχηµατισµού εν προκειµένω του εκπαι-
δευτικού θεσµού, συµπεριλαµβάνει και τη συζήτηση τόσο «της δράσης των δρώντων υπο-
κειµένων όσο και της εξουσίας στα δρώντα υποκείµενα» (Παπαδάκης, Ν. 2003, 28). 

 Οι αποδέκτες δηλαδή της εκπαιδευτικής πολιτικής, επιδεικνύοντας σχετική αυτονοµία, 
δρουν ως τελεστές πρακτικών, αφού όπως επισηµαίνεται: «σηµασία δεν έχει τόσο η επίδραση 
που δέχονται όσο η επίδραση που επιλέγουν»(ό.π.). Η δράση των υποκειµένων (µεµονωµένων 
προσωπικοτήτων ή συλλογικών και ιστορικών υποκειµένων: πρωτοβάθµια εκπαίδευση, πανε-
πιστήµιο κ.λπ.) κατά τη διαδικασία µετασχηµατισµού ενός θεσµού, συνεξετάζεται µε «ρηµα-
τικές έλλογες πρακτικές», προκειµένου να διαφανεί η διαλεκτικοποίηση της σχέσης κοινωνι-

                                                                                                                                            
κ.λπ.). Ειδικότερα για την επίδραση των Βαυαρών στη γένεση του ελληνικής εκπαιδευτικής γραφει-
οκρατίας  και την επίδρασή της  στην «απονάρκωση» των δυνάµεων που θα οδηγούσαν σε δηµο-
κρατικότερα δοµικά και λειτουργικά πλαίσια εκπαίδευσης και συνεπώς σε βαθύτερο εκδηµοκρατισµό 
της ελληνικής εκπαίδευσης, βλ. Τσουκαλάς, K. 1985,  513-516. Επίσης για την επιρροή της γραφειο-
κρατικής οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος στην εξέλιξή του, βλ. Michalopoulos, 
G., 1987, 7, 169. 
Βεβαίως οι γραφειοκρατικές δοµές οργάνωσης της ελληνικής εκπαίδευσης, δεν αποτελούν αποκλειστι-
κό γνώρισµά της, αφού- όπως προαναφέρθηκε στο όνοµα της ορθολογικής οργάνωσης της δηµόσιας 
διοίκησης- θεωρούνται κατάλληλες για την πάταξη φαινοµένων ευνοιοκρατίας και νεποτισµού καθώς 
και την µεγαλύτερη ισότητα πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα του  κρά-
τους πρόνοιας  (Shipman, 1984, όπως αναφέρεται από τη Ζαµπέτα, Ε.1993, 227). 
97
Σχολιάζοντας ο Σήφης Μπουζάκης τη συµβολή  των διάφορων οµάδων ενδιαφέροντος στην έκβαση 

του µεταρρυθµιστικής προσπάθειας σηµειώνει: «οι ποικίλες κοινωνικές οµάδες έχουν διαφορετική αντί-
ληψη, ίσως  διάχυτη για το ρόλο του σχολείου και τη σχέση του µε την κοινωνία. Μερικές από αυτές πι-
στεύουν ότι ο ρόλος του σχολείου είναι συµµορφωτικός-αναπαραγωγικός, ενώ άλλες, δηµιουργικός- µε-
τασχηµατιστικός. Αυτή η διαφοροποίηση οδηγεί στη σύγκρουση µε αποτέλεσµα τη µεταρρύθµιση ή την 
αντιµεταρρύθµιση. Αυτό κάθε φορά εξαρτάται από την υπερίσχυση της µιας ή της άλλης οµάδας. Οι 
κυρίαρχες κάθε φορά οµάδες που θέλουν να διατηρήσουν τα προνόµιά τους υιοθετούν τον πρώτο ρόλο. 
Προσεγγίζουν τις µεταρρυθµίσεις από δοµολειτουργική σκοπιά. Οι οµάδες που εκφράζουν την ανάγκη για 
κοινωνική αλλαγή ασπάζονται τη συγκρουσιακή προσέγγιση των εκπαιδευτικών  µεταρρυθµίσεων, αφού 
πρόκειται για µη προνοµιούχες  κοινωνικές οµάδες, που έχουν συµφέρον  όταν το σχολείο λειτουργεί ως 
παράγοντας κοινωνικής αλλαγής» (Μπουζάκης, Σ. 1994, 30). 
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κών δράσεων, συµβολικών µορφωµάτων και πολιτικών θεσµών. Υπό το πρίσµα αυτό και α-
ναφορικά µε την ερµηνεία της εκπαιδευτικής πολιτικής, αναδεικνύεται  η αγνοηµένη συχνά 
συµβολή «των ερµηνευτικών κοµπάρσων»98 (οµάδες πίεσης, δρώντα πρόσωπα, δάσκαλοι, µα-
θητές) στην άσκησή της. 

Έτσι, παραδοχές ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως: α) η λειτουργικότητα 
της µεθοδολογικής διάκρισης της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης σε εξωτερική και εσωτερική, 
β)  η σκοπιµότητα και η λειτουργικότητα µοντέλων διαλεκτικής µεθοδολογικής προσπέλασης 
της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στα πλαίσια του συγκρουσιακού-ριζοσπαστικού παρα-
δείγµατος, αξιοποιούνται στη συνέχεια, για τη συγκρότηση του ερµηνευτικού σχήµατος της 
παρούσας έρευνας, µε σκοπό τη διερεύνηση της διαλεκτικής σχέσης δύο πεδίων δύναµης:  
του πολιτικοϊδεολογικού και του εκπαιδευτικού, στην αποδοχή του εκπαιδευτικού δικαίου.   

 
 
 

                                                 
98 Αξίζει να αναφερθεί η άποψη του Ν. Παπαδάκη για το µονοµερές κέντρο βάρους συγγραφής της 
ιστορίας της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδας,  εξαιτίας της έλλειψης σφαιρικότητας, που µόνο 
η εξέταση της διαλεκτικής σχέσης των µερών µιας δοµής (των υποσυστηµάτων) θα  µπορούσε  να δια-
σφαλίσει. Όπως επισηµαίνει: «αυτό εν µέρει ερµηνεύει  το γιατί η ιστορία της εκπαιδευτικής πολιτικής εν 
Ελλάδι επελέγη, µέχρι σήµερα, να παρουσιαστεί ως προϊόν της σκέψης , της ιδεολογίας και τη δράσης 
τριών διανοουµένων, ενώ τα υπόλοιπα πρόσωπα {…} αυτόµατα υποβιβάστηκαν σε ρόλο ερµηνευτκού 
κοµπάρσου που απλά παρείχε το απαραίτητο µοτίβο για να γραφτούν και να εξακολουθήσουν να γρά-
φονται ατελείωτες σελίδες για τις σχέσεις των Γληνών-∆ελµούζου και Τρανταφυλλίδη, παραγνωρίζοντας 
οτιδήποτε άλλο»  (Παπαδάκης, Ν. 2003, 29). 
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3.2. Αντικείµενο  και  ερευνητικά  ερωτήµατα  
 

 
Η δική µας µελέτη δέχεται ότι η λήψη αποφάσεων για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 

συστήµατος, ως πολιτική πράξη (εκπαιδευτική πολιτική) συναρτάται µε την ιδεολογία της 
εκάστοτε εξουσίας. Με την παραδοχή ότι η εκπαίδευση δεν συντελείται σε κοινωνικό κενό, η 
υλοποίηση ή µη της εκπαιδευτικής πολιτικής και τελικά η τύχη κάθε µεταρρυθµιστικής προ-
σπάθειας, ως ιστορικού επεισοδίου, καθορίζεται από τη διάδραση-συγκρουσιακού συχνά χα-
ρακτήρα-του πολιτικού πεδίου µε άλλες κοινωνικές δοµές  (πολιτικοϊδεολογικό,  εκπαιδευτι-
κό πεδίο  δύναµης ). Εξάλλου, υπό το πρίσµα µιας σφαιρικότερης αντίληψης της αλληλό-
δρασης των κοινωνικών υποσυστηµάτων, καθίσταται αναγκαία η διερεύνηση του ιστορικού 
και κοινωνικού τόπου κάθε συµβάντος εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Ως εκ τούτου,   η εκπαιδευτική πολιτική σε επίπεδο λόγου, διακηρύξεων, προγράµµατος 
(δοµή, οργάνωση της εκπαίδευσης, σχολική νοµοθεσία, αναλυτικά προγράµµατα κ.λπ.),  από-
τελεί προϊόν κοινωνικής διαπραγµάτευσης και δεν καθορίζεται µονοσήµαντα από την  κυ-
ρίαρχη ιδεολογία.  Υπό συνθήκες όµως στρατιωτικής δικτατορίας, που οι πολιτικές δεν συν-
διαµορφώνονται από την πλειοψηφία αλλά επιβάλλονται από τη µειοψηφία που κυβερνά,   η 
άσκηση  εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί ασφαλώς, κυρίως αποτέλεσµα δράσης του πολι-
τικοϊδεολογικού πεδίου δύναµης.  

Ωστόσο, ο τύπος της «συνάντησης» εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και του σχετικά αυτόνο-
µου εκπαιδευτικού συστήµατος αποτρέπει τον µονοσήµαντο καθορισµό των λειτουργιών τού 
εκάστοτε µεταρρυθµιστικού φαινοµένου από το υφιστάµενο πολιτικοϊδεολογικό πεδίο δύνα-
µης. Η εσωτερική µεταρρύθµιση ποιοτικών παραµέτρων της εκπαίδευσης, θεωρείται πολύ-
πλοκο ιδεολογικό ζήτηµα, αφού η εκπαιδευτική κουλτούρα, ως κρίσιµη κοινωνικο-πολιτισµι-
κή παράµετρος, καθιστά αβέβαιο το µεταρρυθµιστικό αποτέλεσµα. 

Με αφετηρία αυτές τις ερµηνευτικές παραδοχές, το ενδιαφέρον µας στρέφεται σε  πρώ-
το επίπεδο στην ανάλυση και ερµηνεία της συµβολής του ιδιότυπου πολιτικοϊδεολογικού πε-
δίου (στρατιωτική δικτατορία) στην άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής. Σε ένα δεύτερο επί-
πεδο, εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα και η αποδεκτικότητα των µεταρρυθµιστικών  µέ-
τρων, προκειµένου να καταγραφεί η «απάντηση» και συνακόλουθα η συµβολή  του σχολείου 
κατά την υπό µελέτη περίοδο –θετική ή αρνητική- στην υλοποίηση  των ιδεολογικών προταγ-
µάτων  της πολιτικής για την εκπαίδευση,  σε συνθήκες µάλιστα αυταρχικής διακυβέρνησης. 
Όταν δηλαδή, το εκπαιδευτικό πεδίο δέχεται τη «δράση» µιας αντιδηµοκρατικής µειοψηφίας,  
χωρίς να’χει θεσµικά τουλάχιστον, περιθώρια αντίδρασης.  

Ειδικότερα, για τη µεθοδολογική προσπέλαση της εκπαιδευτικής πολιτικής της επτα-
ετίας στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση,  κρίνεται αναγκαίο  να  αξιοποιηθούν και σφαιρικότερες 
θέσεις διασάφησης των εννοιολογικών συστατικών και ανάδειξης των παραµέτρων και των 
υποστατικών κατηγοριών του όρου «εκπαιδευτική πολιτική» (εκπαιδευτικός, πολιτική, εξου-
σία, πειθαρχία,  κ.λπ.)99 καθώς και παραδοχές της διαλεκτικής οπτικής ανάλυσης του µεταρ-
ρυθµιστικού φαινοµένου στα πλαίσια του συγκρουσιακού –ριζοσπαστικού παραδείγµατος  

Ως εκ τούτου, η προσέγγιση της εκπαιδευτικής πολιτικής της στρατιωτικής δικτατορίας,  
αποτελώντας µελέτη  της πολιτικής  µιας συγκεκριµένης ηγετικής οµάδας για τη διαχείριση 
εκπαιδευτικών ζητηµάτων, προϋποθέτει τη συζήτηση του θεσµικού και πολιτικοϊδεολογικού 
πλαισίου του µετεµφυλιακού ελληνικού κράτους κατά την υπό µελέτη περίοδο. Έτσι, µε την 
παραδοχή ότι η εκπαίδευση δεν συντελείται σε κοινωνικό κενό, κρίνεται αναγκαία η συνε-

                                                 
99 Αναφερόµαστε κυρίως στις νεότερες  προσεγγίσεις  του πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς 
και στις φουκωϊκές αντιλήψεις για την ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής, που έχουν ήδη συζητη-
θεί.  
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ξέταση εσωεκπαιδευτικού και εξωεκπαιδευτικού χώρου και εποµένως, η διαµόρφωση θεω-
ρίας µε αναφορά οπωσδήποτε στο ιστορικο-κοινωνικό περιβάλλον λειτουργίας του εκπαι-
δευτικού θεσµού  της περιόδου και γενικότερα στη σχέση κοινωνίας και εκπαίδευσης.    

Θεωρούµε, λοιπόν, ότι στη φάση αστικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, η έλευση του 
δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου στην εξουσία και η διακυβέρνηση της χώρας µε 
την ενεργοποίηση αυταρχικών και προπαγανδιστικών µηχανισµών, συνιστά ένα ιδιότυπο 
πολιτικό και συνάµα ιδεολογικό πεδίο λήψης κυβερνητικών αποφάσεων και άρα άσκησης  
εκπαιδευτικής πολιτικής (πολιτικοϊδεολογικό πεδίο δύναµης). Η διαµορφωτική όµως, τελικά  
δράση του στο εκπαιδευτικό  γίγνεσθαι, προκύπτει από την αλληλεπίδρασή του µε το εκπαι-
δευτικό πεδίο δύναµης (σχετική αυτονοµία εκπαιδευτικού συστήµατος, ιστορικά διαµορφω-
µένη εκπαιδευτική κουλτούρα). Πρόκειται, δηλαδή, για την αποδοχή του καταλυτικού χαρα-
κτήρα της διάδρασης των παρακάτω πεδίων δύναµης (βλ.διάγραµµα Ι):  

1) Του πολιτικοϊδεολογικού, που συµπεριλαµβάνει την ανάλυση των µετεµφυλιακών 
πολιτικοκοινωνικών δοµών, της φυσιογνωµίας και της ιδεολογίας του στρατιωτικού καθε-
στώτος, της ταυτότητας και των ιδεολογικών  αναφορών του εκπαιδευτικού δικαίου (νοµικο-
πολιτική ιδεολογία µεταρρύθµισης), σε επίπεδο τόσο δοµής και διοίκησης της εκπαίδευσης 
(διάρθρωση βαθµίδων, αναλυτικά προγράµµατα, σχολική γνώση) όσο και εσωτερικής οργά-
νωσης και λειτουργίας του πρωτοβάθµιου σχολείου (σκοπός του δηµοτικού σχολείου,  απο-
στολή δασκάλου, σχολική ζωή),  

2) Του εκπαιδευτικού, που εµπεριέχει τη συζήτηση των κεκτηµένων της µεταρρύθµισης 
του 1964, της εκπαιδευτικής ιδεολογίας, των εκπαιδευτικών ηθών της περιόδου, της δράσης 
των εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (δασκάλων,  επιθεωρητών, κυβερνητικών  
παραγόντων, οµάδων πίεσης κ.λπ.), των εκπαιδευτικών πρακτικών.  

Με βάση  τα χαρακτηριστικά  του κοινωνικοπολιτικού περιβάλλοντος λειτουργίας του 
εκπαιδευτικού θεσµού (στρατιωτική δικτατορία,  ιδεολογία της 21ης Απριλίου),  θα συγκρο-
τηθούν οι άξονες ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής, εφαρµοσµένης και µη, για τον 
εντοπισµό των ιδεολογικών επιρροών της. Υπό αυτό το πρίσµα, η ιδεολογία του καθεστώτος 
της 21ης Απριλίου, καθίσταται κύρια ερµηνευτική κλείδα. 

Εξάλλου, η εκπαιδευτική πολιτική του απριλιανού καθεστώτος, προσεγγίζεται ως λόγος 
προτασιακού (ρητορικού) και κανονιστικού (πραξεολογικού) περιεχοµένου,  που στοχεύει 
στο µετασχηµατισµό/µεταρρύθµιση της εξωτερικής (δοµή, οργάνωση και διοίκηση της εκπαί-
δευσης) και της εσωτερικής διάστασης του εκπαιδευτικού θεσµού (εκπαιδευτικά ιδεώδη, ανα-
λυτικά προγράµµατα, σχολική γνώση, διδακτικές µέθοδοι, διαρρύθµιση σχολικού χώρου, 
σχολική ζωή  κ.λπ.) (βλ. διάγραµµα Ι) 

 Η υιοθέτηση των παραπάνω επιστηµολογικών αντιλήψεων για το πεδίο και τη διαλε-
κτική ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής, οδηγεί στη διεπίπεδη διάρθρωση των µεθοδο-
λογικών µας επιλογών, ως εξής:  

 
� Συζήτηση της ταυτότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής της δικτατορίας, µε  τη 

ιστορικο-ερµηνευτική προσέγγιση του εκπαιδευτικού δικαίου και των άλλων  
θεσµικών κειµένων (υπουργικών διαταγών, εγκυκλίων επιθεωρητών κ.λπ.), που 
αποτυπώνουν  τόσο το επιθυµητό πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης -και 
ιδιαίτερα του δηµοτικού σχολείου, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (ρητορική 
µεταρρύθµισης) - όσο και τις συγκεκριµένες δράσεις,  που υπαγορεύει  η πολι-
τική του καθεστώτος, ως κοινωνική πρακτική (τελετουργία µεταρρύθµισης), 
ιδεολογικά και πολιτικά επικαθοριζόµενη.  

 
� Ανάλυση  των πολιτικών και ιδεολογικών αναφορών τού υπό µελέτη ιστορικού 

επεισοδίου µε άξονες τις βασικές συνιστώσες  του  ιδεολογικού λόγου του κα-
θεστώτος της 21ης Απριλίου (όπως προσδιορίστηκαν από τη µελέτη σχετικών 
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πρωτογενών ή δευτερογενών πηγών), προκειµένου να διερευνηθεί: α. η συµ-
βολή  της κυρίαρχης ιδεολογίας της περιόδου στη διαµόρφωση της  εκπαιδευτι-
κής πολιτικής,  β. οι επιπτώσεις της δικτατορίας, υπό την έννοια του πολιτικού  
και ιδεολογικού πεδίου δύναµης,  στη µεταρρύθµιση και µετεξέλιξη του ελλη-
νικού εκπαιδευτικού  συστήµατος 

 
  

Επιπρόσθετα, µε την πεποίθηση, ότι η ιστορικο-συγκριτική ανάλυση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής του στρατιωτικού καθεστώτος,  θα µπορούσε να συµβάλει στην αποτίµηση/ αξιο-
λόγηση  των ανατροπών που επέφερε στην ελληνική εκπαίδευση µετά την εκπαιδευτική µε-
ταρρύθµιση του 1964,  κρίνουµε αναγκαία: α. την κριτική προσέγγιση βασικών συνιστωσών/  
γνωρισµάτων της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής πριν τη δικτατορία,  και β. τη συζήτηση 
της αποτελεσµατικότητας του συγκεκριµένου µεταρρυθµιστικού επεισοδίου, µε  τη διακρίβω-
ση της αποδοχής  (φαινοµενικής ή ουσιαστικής) των ρυθµίσεων  που επέβαλε το καθεστώς,  
Με το σκεπτικό αυτό, θα αναλύσουµε τις εκπαιδευτικές πρακτικές που κυριάρχησαν στη σχο-
λική ζωή του δηµοτικού σχολείου της επταετίας, καταγράφοντας έτσι, τη δυναµική της 
διάδρασης εκπαιδευτικού και πολιτικοϊδεολογικού πεδίου δύναµης..  

Η διερεύνηση έτσι της ιδεολογικής στράτευσης του δηµοτικού σχολείου κατά την απρι-
λιανή δικτατορία, προϋποθέτει σύµφωνα µε τις ερµηνευτικές παραδοχές της µελέτης µας,  την 
καταγραφή της σχολικής ζωής και πράξης, ως δυναµικής διαδικασίας δράσεων, συγκροτή-
σεων, ανασυγκροτήσεων, αποσαφηνίσεων των εµπλεκοµένων φορέων σε περιβάλλον στρα-
τιωτικού καθεστώτος και µε επιτακτικό το αίτηµα της πειθαρχίας  και της υπακοής. 

Με βάση το σκεπτικό αυτό, η ερευνητική µας πορεία, επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν 
ρεαλιστική καταγραφή και ερµηνεία της ενδοσχολικής  πραγµατικότητας, 100 εκκινεί από την 
ανάλυση  των  θεσµικών προβλέψεων του καθεστώτος για την οργάνωση και λειτουργία της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, για να προχωρήσει «προς τα κάτω» και «µέσα» στο σχολείο, 
καταγράφοντας συµβάντα της σχολικής καθηµερινότητας της υπό µελέτη περιόδου. 

Για να κατανοήσουµε  λοιπόν, το τι συνέβη πραγµατικά στο δηµοτικό σχολείο κατά την 
επταετή δικτατορία, το πώς δηλαδή,  διαµορφώθηκε τελικά η σχολική ζωή και πράξη, όταν  οι 
θεσµικές ρυθµίσεις  της δικτατορικής κυβέρνησης «συνάντησαν» την σχολική κουλτούρα της 
συγκεκριµένης περιόδου αλλά και τη σκέψη, την ερµηνεία, τη δράση ή αντίδραση των  πρω-
ταγωνιστών της σχολικής ζωής (δασκάλων, µαθητών, στελεχών της εκπαίδευσης),  θεωρούµε 
απαραίτητη τη συλλογή και συνεκτίµηση γραπτών πολιτισµικών τεκµηρίων της περιόδου (εκ-
παιδευτική νοµοθεσία, κείµενα στελεχών της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά περιοδικά, αναλυ-
τικά και ωρολόγια προγράµµατα, σχολικές εγκύκλιοι, αρχεία σχολείων, ατοµικοί υπηρεσιακοί 
φάκελοι εκπαιδευτικών κ.λπ.) και «έµµεσων»101 πηγών προφορικής ιστορίας (προσωπικές 
µαρτυρίες δασκάλων, στελεχών της εκπαίδευσης κ.λπ.). 

  
Ερευνητικά ερωτήµατα της µελέτης µας είναι τα παρακάτω:  
 

� Ως προς την εκπαιδευτική πολιτική: 
 
Α) Αντιµετώπισης ζητηµάτων ιδεωδών, οργάνωσης και διοίκησης της ∆ηµοτι-     
     κής  Εκπαίδευσης: 

                                                 
100 Για την εφαρµογή αυτής της πρότασης προσέγγισης της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του 
δηµοτικού κατά την περίοδο 1828-1910, βλ. Kανάκης, I., ό.π. 
101 Για τη διάκριση των πηγών σε άµεσες (ντοκουµέντα, έργα τέχνης κ.λπ) και σε έµµεσες (προ-
φορικές µαρτυρίες, ηµερολόγια κ.λπ) από την Γραπτή και Προφορική Ιστορία αντίστοιχα, καθώς και 
για τη διακριτή συµβολή τους στην αποτύτωση των νοηµάτων της ιστορίας: «αυτού που γράφεται ότι 
συµ-βαίνει και αυτού που πραγµατικά συµβαίνει»,  βλ. Βερβενιώτη, Τ.1999, 18. 
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1. Ποιες ήταν οι ιδεολογικές παρεµβολές της εκπαιδευτικής πολιτικής του απρι-

λιανού καθεστώτος, σε επίπεδο ρητορικής (µεταρρυθµιστικού λόγου); 
2. Ποιες ήταν οι ανατροπές που επέφερε στην οργάνωση και διοίκηση της πρωτο-

βάθµιας εκπαίδευσης, κυρίως σε σχέση µε τα θεσµικά κεκτηµένα της εκπαι-
δευτικής µεταρρύθµισης του 1964;  

3.  Ποιες οι κυρίαρχες τάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος; Πώς 
διασυνδέονται µε την ιδεολογικοπολιτική φυσιογνωµία του;  

 
Β) Ρύθµισης ζητηµάτων σχολικής γνώσης: 

 
4. Ποιες οι ιδεολογικές αναφορές στις αρχές ρύθµισης ζητηµάτων σχολικής γνώ-

σης κατά την επταετή δικτατορία; Ποια ιδεολογικά σηµαινόµενα εµπεριέχουν οι 
µεταβολές που επέφερε το απριλιανό καθεστώς στη συγκρότηση της σχολικής 
γνώσης και ειδικότερα, στους τοµείς: α) των αναλυτικών προγραµµάτων, β) των 
σχολικών εγχειριδίων; 

       
� Ως προς τη λειτουργία και τις πρακτικές ιδεολογικής στράτευσης  του πρω-

τοβάθµιου σχολείου  
 

5. Ποιες ήταν οι σκοπεύσεις λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου και οι άξονες 
διαµόρφωσης της σχολικής ζωής και πράξης κατά την επταετή δικτατορία; 
Υπήρχαν αποκλίσεις σε σχέση µε το εκπαιδευτικό παρελθόν;  

6.  Ποια ήταν η ιδεολογική αποστολή της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά την ε-
πταετή δικτατορία; Συνέβαλαν τα εκπαιδευτικά ήθη της περιόδου στην υλο-
ποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του απριλιανού καθεστώτος; 

7. Με ποιες πρακτικές επιχειρήθηκε η ιδεολογική στράτευση του σχολικού µη-
χανισµού;  

 
� Ως προς τον ορισµό και την επιτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος για τον 

ενεργεία δάσκαλο της περιόδου 
 

8. Πώς οριζόταν σύµφωνα µε την εκπαιδευτική νοµοθεσία το επαγγελµατικό κα-
θήκον για τον εν ενεργεία δάσκαλο της  εξεταζόµενης περιόδου; 

9. Πώς αποτυπώθηκαν οι ιδεολογικές προϋποθέσεις άσκησής του στις επαγγελ-
µατικές πρακτικές του διδασκαλικού κλάδου;  

10. Ποια η απάντηση του έµψυχου παράγοντα (δασκάλων, στελεχών της εκπαίδευ-
σης, συνδικαλιστικών οργάνων κ.λπ.) της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην επι-
χείρηση  ιδεολογικής στράτευσης του σχολείου; Πώς οι νοηµατοδοτήσεις των 
δασκάλων για το υπηρεσιακό τους καθήκον επηρέασαν τον  ιδεολογικό τους ρό-
λο  κατά τη διάρκεια τη δικτατορίας; Λειτούργησε ο δάσκαλος ως παθητικό ιδε-
ολογικό όργανο του δικτατορικού καθεστώτος ή ως δρων πρόσωπο µε ενεργη-
τική συµβολή στη διαµόρφωση της ενδοσχολικής πραγµατικότητας; Υπάρχουν 
διακριτές επαγγελµατικές συµπεριφορές;   

 
� Ως προς τον ιδεολογικό ρόλο του πρωτοβάθµιου σχολείου κατά την επταετή 

δικτατορία 
 

11. Υπήρξε συµµορφωτικός –αναπαραγωγικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεσµού ή 
σχετικά αυτόνοµος; Αποτυπώθηκαν τα ιδεολογικά προτάγµατα της εκπαιδευ-
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τικής πολιτικής του καθεστώτος στη σχολική ζωή και πράξη; Υπήρξε κάποια 
υποβόσκουσα ή φανερή διάσταση µεταξύ θεσµικών ρυθµίσεων και σχολικής 
πράξης;  Αν ναι, τι αλλαγές συνεπιφέρει η αναγνώρισή της στην αντίληψη των 
ιδεολογικών λειτουργιών  του εκπαιδευτικού θεσµού;  

 
                                          ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  Ι 
                             Ιδεολογικές λειτουργίες πρωτοβάθµιου σχολείου 
 
                Πολιτικοϊδεολογικό πεδίο δύναµης 

 
Φυσιογνωµία  και  ιδεολογία 21ης Απριλίου 
             Εκπαιδευτική πολιτική                                          Εκπαιδευτικό πεδίο δύναµης 
 
  
                                                                                    Εκπαιδευτικές πρακτικές 
                                                                       
                                                                              Ενδοσχολική και εξωσχολική ζωή  
                                                                                Επαγγελµατικές πρακτικές              
                                                                                    πρωταγωνιστών 
 
∆ιαδικασία                     Περιεχόµενο                   
λήψης                            εκπαιδευτικού 
αποφάσεων                    δικαίου (Ρητορική & 
                                    τελετουργία µεταρρύθµισης 
                                     
 
 
 
 
  Εξωτερική                       Εσωτερική µεταρρύθµιση                   
µεταρρύθµιση 
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 3.3. Οργάνωση  και πηγές  της έρευνας 
 

 
Είναι γνωστό ότι  η εµπειρική µελέτη  θεµελιώνεται σε συγκεκριµένες οντολογικές και 

επιστηµολογικές  παραδοχές για τη θεώρηση των κοινωνικών φαινοµένων και τους τρόπους 
παραγωγής της γνώσης (Mason, J. 2003, 49). Εποµένως, η ανάγκη τήρησης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων λειτουργικού ορισµού της έρευνάς µας,102 επέβαλε τον προσδιορισµό του 
ερµηνευτικού πλαισίου διεξαγωγής της,  δηλαδή,  τη συγκρότηση θεωρίας για την κατανόηση 
των ιδεολογικών λειτουργιών του εκπαιδευτικού θεσµού. Άλλωστε, ο προσδιορισµός του 
ερευνητικού αντικειµένου της παρούσας µελέτης, υποδηλώνει τη θέση µας για τη σχέση ιδεο-
λογίας και εκπαίδευσης.  Μένει να εξεταστεί, αν η ιστορία που «αφηγείται» για την ιδεολο-
γική χρήση του δηµοτικού σχολείου κατά την επταετή δικτατορία,  επαληθεύεται ή διαψεύ-
δεται από τα ερευνητικά µας αποτελέσµατα.  

Στο παρόν υποκεφάλαιο της µελέτης µας θα ασχοληθούµε µε την αδροµερή περιγραφή 
των πηγών της έρευνάς µας  και των  «µεθόδων παραγωγής» 103 που επιλέξαµε,  λαµβάνοντας 
υπόψη µας την πολυπλοκότητα, τον πλουραλισµό και την ιδιοτυπία του φυσικο-κοινωνικού 
πλαισίου εµφάνισης των ερευνητικών µας δεδοµένων.  

Η έρευνά µας, έχοντας κατεξοχήν ποιοτικό χαρακτήρα, απαιτεί για τη διεξαγωγή της 
ποικιλία και ευελιξία στρατηγικών και τεχνικών. Ως εκ τούτου, όπως επισηµαίνεται και από 
την J. Mason, δεν  θα µπορούσε να θεµελιωθεί, να οργανωθεί και να διεξαχθεί  µε ένα σύνολο 
απαρέγκλιτων ρυθµιστικών κανόνων και αρχών  (Mason, J, ό.π.,19).  Έτσι, η αρχική στρατη-
γική υλοποίησής της (συλλογή και χρήση ποιοτικών µεθόδων ανάλυσης γραπτών τεκµηρίων), 
αναπροσαρµόστηκε κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας, συµπεριλαµβάνοντας και 
τεχνικές συλλογής υλικού της προφορικής ιστορίας (προφορικές συνεντεύξεις από εµπλεκό-
µενους φορείς της περιόδου).  

Η αναζήτηση των ιδεολογικών εγγραφών της εκπαιδευτικής πολιτικής του απριλιανού 
καθεστώτος, θεµελιώθηκε στη σφαιρικότερη θεώρησή της «ως σώµα τεχνολογιών και πρα-
κτικών εξουσίας», συµπεριλαµβάνοντας έτσι, την ανάλυση υλοποιηµένων ή µη θεσµικών  µέ-
τρων. Για λόγους µάλιστα επιστηµονικής συστηµατικής, αξιοποιήσαµε τη διάκριση της σε 
εξωτερική και εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική,  συζητώντας  τις ιδεολογικές επιπτώσεις της 
και τις ανατροπές που επέφερε: α) στην οργάνωση  και  διοίκηση γενικότερα της εκπαίδευσης 
κατά την επταετή δικτατορία, β) στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του δηµοτικού 
σχολείου και συγκεκριµένα στη σκοποθεσία του,  στη συγκρότηση και επιλογή της σχολικής 
γνώσης, µε έµφαση στην ανάλυση του περιεχοµένου των αναγνωστικών και των αναλυτικών 
και ωρολογίων προγραµµάτων και στην οργάνωση της σχολικής ζωής.  

Oι ερευνητικοί µας στόχοι  επέβαλαν πρωτίστως τη χρήση πρωτογενούς υλικού,  το ο-
ποίο συλλέξαµε στα αρχικά στάδια της ενασχόλησής µας µε το υπό διερεύνηση θέµα µας,  

                                                 
102 Αναλυτικότερα για τον ορισµό και τις συνιστώσες της ποιοτικής έρευνας, βλ. (Mason, J.2003,  17-
25).  
103 Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε το σκεπτικό της J. Mason,  «πηγές» θεωρούνται « οι χώροι ή 
τα φαινόµενα, από τα οποία ή µέσω των οποίων µπορεί να παραχθούν δεδοµένα», ενώ ως «µέθοδοι» 
προσεγγίζονται οι τεχνικές και στρατηγικές  παραγωγής τους.  Η ίδια µάλιστα  κάνει λόγο  για διαδικα-
σία παραγωγής και όχι συλλογής δεδοµένων, υποστηρίζοντας ότι ο ερευνητής, επιλέγοντας συγκε-
κριµένες µεθόδους µε βάση την επιστηµολογική του θέση, συµµετέχει ενεργά στην παραγωγή γνώσης 
για αυτόν τον κόσµο. Υπό το πρίσµα αυτό, ο όρος «µέθοδος» στην ποιοτική έρευνα, δεν  αποτελεί α-
πλή τεχνική απόκτησης/συλλογής στοιχείων, αλλά µια ευρύτερη και σύνθετη διαδικασία παραγωγής 
δεδοµένων από το διαθέσιµο ερευνητικό υλικό, «διανοητικού, αναλυτικού και ερµηνευτικού χαρα-
κτήρα» (ό,π., 85-86). 
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από  τις  Bιβλιοθήκες: Πανεπιστηµίου Κρήτης, Βικελαία Ηρακλείου, Μπενάκειο, τα Γενικά 
Aρχεία του Kράτους Νοµού Ηρακλείου (Γ.Α.Κ.Ν.Η), τα αρχεία της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Νοµού Ηρακλείου και του ∆ηµοτικού Σχολείου Πρινέ Ρεθύµνου.  

Μεγάλο µέρος του υλικού µας εντοπίστηκε σε άριστη κατάσταση στα  Γ.Α.Κ.Ν.Η.  Με 
τη συµβολή  µάλιστα του προσωπικού τους και ιδιαίτερα του προϊσταµένου τους κ. Μανόλη 
∆ρακάκη, έγινε εφικτή η πρόσβασή µας σε αταξινόµητο υλικό (ατοµικοί υπηρεσιακοί φά-
κελοι κ.λπ.), σηµαντική  για την επίτευξη των ερευνητικών µας στοχεύσεων. Το υπόλοιπο υ-
λικό συλλέξαµε κυρίως από το δηµοτικό σχολείο Πρινέ Ρεθύµνου κατόπιν συνεννόησης µε 
τον δ/ντή του κ. ∆ηµήτρη Μπεµπή, ο οποίος µε µεγάλη προθυµία φώτισε πτυχές του αρχεια-
κού υλικού, διευκολύνοντας  έτσι την προσπέλασή του.  

Κατά τη διαδικασία συλλογής του υλικού µας, περιοριστήκαµε στην Περιφέρεια  Κρή-
της, λαµβάνοντας υπόψη µας, ότι η συγκεντρωτική και γραφειοκρατική οργάνωση του ελλη-
νικού εκπαιδευτικού συστήµατος επιτρέπει τη γενίκευση των ερευνητικών µας αποτελε-
σµάτων και την ευρύτερη δυναµική της έρευνάς µας.   

∆ιαπιστώσαµε εξάλλου και από τις πρώτες εµπειρικές ενδείξεις  κατά  την διασταύρωση 
των ερευνητικών µας δεδοµένων, την οµοιόµορφη λειτουργία σχολείων διαφορετικών εκπαι-
δευτικών  περιφερειών της εξεταζόµενης περιόδου. Μάλιστα, η στερεοτυπική µορφή των 
εξερχοµένων εγγράφων διαφόρων σχολείων,  ιδιαίτερα των αναφορών σε ιδεολογικά φορτι-
σµένα εκπαιδευτικά δρώµενα της περιόδου (π.χ εορτή της 21ης Απριλίου, διαφωτιστικές 
συγκεντρώσεις, παιδαγωγικές οµιλίες κ.λπ.), δηµιούργησε εύλογα ερωτήµατα για την ακρί-
βεια των παρεχοµένων στοιχείων και τις συνθήκες σύνταξης του περιεχοµένου τους, τα οποία 
επιδιώξαµε  να απαντηθούν κατά τη διαδικασία λήψης και επεξεργασίας των προφορικών 
µαρτυριών. Στη συνέχεια ασχοληθήκαµε µε την αναδίφηση της σχετικής βιβλιογραφίας, την 
αποδελτίωση  και  την  ταξινόµηση των πρωτογενών και δευτερογενών πηγών.  

Με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση και επεξεργασία του υλικού µας, καταχωρήσαµε 
µέρος των ερευνητικών µας  δεδοµένων – κυρίως εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα σχο-
λείων, σχολικές εγκυκλίους και προπαγανδιστικό υλικό - σε ηλεκτρονική βάση µε τη χρήση 
του προγράµµατος Microsoft Access. Οι κατηγορίες ηλεκτρονικής καταχώρησης  προέκυψαν 
µέσα από µια πρώτη ιστορικοερµηνευτική προσέγγιση των τεκµηρίων και σε διαλεκτική σχέ-
ση µε τα ερευνητικά µας ερωτήµατα, τα οποία και ανακατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια 
της ανάλυσης.  

Υιοθετώντας το σκεπτικό του Αντώνη Λιάκου, δεν επιβάλλαµε στις πηγές τις δικές µας 
προτεραιότητες, αναλύοντας τις µε προκατασκευασµένες κατηγορίες, αλλά προσπαθήσαµε σε 
όλα τα στάδια της επεξεργασίας τους, να αφουγκραστούµε  τους ήχους αλλά και «τους θορύ-
βους της σιωπής τους» (Λιάκος, Α. 2007, 253). Με βάση λοιπόν τους θεµατικούς άξονες 
περιεχοµένου τους (π.χ προγραµµατισµός παιδαγωγικών συγκεντρώσεων, προπαγάνδα των 
δασκάλων υπέρ του δηµοψηφίσµατος για την αναθεώρηση του Συντάγµατος κ.λπ.) και την 
όλη προβληµατική της µελέτης µας, δηµιουργήθηκε µια φόρµα καταχώρησης  µε πεδία που 
έπαιρναν διάφορες «τιµές» (ναι/όχι, χρονολογικές: 1967-1968, 1968-1969 κ.λπ., αριθµητικές, 
περιγραφικές κ.λπ.) και αφορούσαν την ταυτότητα και τις αναφορές του τεκµηρίου σε ζητή-
µατα εκπαιδευτικής πολιτικής της 21ης Απριλίου και εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας 
των δηµοτικών σχολείων της εξεταζόµενης περιόδου.  

 Τα πεδία ταξινόµησης διαµορφώθηκαν µε τέτοιο τρόπο,  ώστε να παρέχουν τα απαι-
τούµενα στοιχεία για τον εντοπισµό  των τεκµηρίων στο αρχείο µας καθώς και µια συνοπτική 
εικόνα  του  περιεχοµένου τους. Ήταν τα εξής:  Αριθµός τεκµηρίου, Ταυτότητα τεκµηρίου: 
εισερχόµενο/εξερχόµενο έγγραφο, εγκύκλιος, πρακτικά συλλόγου διδασκόντων, διαφωτιστικό 
υλικό, Σχολικό έτος τεκµηρίου: 1967-1968 κ.λπ., Αρχείο προέλευσης, Ταξινοµικός αριθ-
µός,  Ιδεολογία 21ης Απριλίου, Σχολικά εγχειρίδια, Εκπαιδευτικά ιδεώδη, Παιδαγωγικές 
συγκεντρώσεις, Τίτλοι οµιλιών, Κατηχητικό, Σχολικές εορτές, Άλλες σχολικές εκδη-
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λώσεις, Ρόλος δασκάλου, ∆ιάφορα.  Σε όποια πεδία κρίθηκε απαραίτητο, κρατήθηκαν και 
πρόσθετες διευκρινιστικές σηµειώσεις ή σχόλια για το περιεχόµενό τους.  

Ταξινοµήθηκαν έτσι 550 τεκµήρια  πρωτογενούς υλικού  και δηµιουργήθηκαν δύο ηλε-
κτρονικές βάσεις  µε αντίστοιχους πίνακες που διευκόλυναν την επεξεργασία τους, προσφέ-
ροντας αφενός µια πανοπτική εικόνα των ευρηµάτων µας και αφετέρου τη δυνατότητα εντο-
πισµού  και πρόσβασης  σε όλες τις αναφορές κάθε «πεδίου» ταξινόµησης.  

Για την αποτύπωση κυρίως του κοινωνικοπολιτικού και του ιδεολογικού πεδίου της εκ-
παίδευσης κατά την επταετή δικτατορία,  έγινε εξαντλητική αναδίφηση της σχετικής βιβλιο-
γραφίας και χρήση κυρίως δευτερογενών πηγών. Παράλληλα, για τη συζήτηση της ιδεολογίας 
του καθεστώτος της 21ης Απριλίου και την ανάδειξη των συνιστωσών της, λόγω του βιβλιο-
γραφικού κενού που διαπιστώσαµε,  αξιοποιήθηκε και το πρωτογενές υλικό (διαφωτιστικά 
φυλλάδια κ.λπ.), που εντοπίστηκε σε αρχεία σχολείων καθώς και προπαγανδιστικά βιβλία του 
καθεστώτος, όπως: «Το Πιστεύω µας», «Πριν και µετά την επανάστασιν», «∆ιατί έγινε η 
επανάστασις της 21ης Απριλίου 1967 κ.λπ.  

Γενικότερα η έρευνά µας επικεντρώθηκε στη µελέτη τεκµηρίων, όπως: Νοµοθετικά δια-
τάγµατα, Υπουργικές εγκύκλιοι, Εκθέσεις επιτροπών, Εγκύκλιοι επιθεωρητών, Αναλυτικά και 
ωρολόγια προγράµµατα, Αναγνωστικά της περιόδου 1967-1974, Εισερχόµενα/Εξερχόµενα 
έγγραφα σχολείων, ∆ιαφωτιστικό υλικό,  Φάκελοι ραδιοφωνικών εκποµπών, Ατοµικοί υπηρε-
σιακοί φάκελοι εκπαιδευτικών, Εκθέσεις επιθεωρητών,  Βιβλία Μητρώου και Ποιότητας Επι-
θεωρητών και Μονίµων Επιθεωρητών,  Βιβλία πράξεων επιθεώρησης επιτροπής σχολικού 
θεάµατος, Πρακτικά συλλόγου διδασκόντων,  Πρακτικά σχολικών επιτροπών,  ∆ιαφωτιστικό 
υλικό, προπαγανδιστικά βιβλία και φυλλάδια, άρθρα παιδαγωγικών και συνδικαλιστικών  
περιοδικών, όπως: «Το σχολείο και το σπίτι», «∆ελτίον Ενώσεως Επιθεωρητών  Στοιχειώδους 
Εκπαιδεύσεως  Ελλάδος», «∆ιδασκαλικό Βήµα», «Επιστηµονικό Βήµα ∆ασκάλου», άρθρα 
εφηµερίδων, φωτογραφίες σχολικών εκδηλώσεων, πορείες διδασκαλίας,  προφορικές µαρτυ-
ρίες εµπλεκοµένων φορέων της περιόδου. Για τη σφαιρικότερη κατανόηση της ιδεολογικής 
λειτουργίας του σχολείου και την αποσαφήνιση των ιδεολογικών παρεµβολών στην αποστολή 
του δασκάλου, κρίθηκε απαραίτητη η διεξοδική συζήτηση και ανάλυση (ποιοτική και ποσο-
τική) του ∆ιαφωτιστικού υλικού που συνελλέγη.   

Mε τη θέση ότι η ιδεολογική λειτουργία του εκπαιδευτικού µηχανισµού διαµεσολαβεί-
ται από την οργάνωση και το περιεχόµενο της επίσηµης σχολικής γνώσης, αναλύσαµε επίσης 
τον τρόπο εγγραφής βασικών αξόνων της ιδεολογίας και της εκπαιδευτικής πολιτικής του 
καθεστώτος της 21ης Aπριλίου 1967 στους όρους  σύνταξης, στο περιεχόµενο, στη µορφή και 
εικονογράφηση της πρώτης σειράς104 των Aναγνωστικών τής δικτατορικής περιόδου, µε 
στόχο την ανάδειξη της προπαγανδιστικής λειτουργίας τους. Iδιαίτερα εστιάσαµε το ενδια-
φέρον µας στην ανάλυση περιεχοµένου των κειµένων που αφαιρέθηκαν από τη µεταρρύθµιση 
του 1964  και επιλέχθηκαν από τη δικτατορία. Συµπεριλάβαµε επίσης στη µελέτη µας την 
κριτική προσέγγιση του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων του µαθήµατος «Αγωγή του 
Πολίτου», λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που επέδειξε το καθεστώς για την ένταξή του 
στα αναλυτικά προγράµµατα του πρωτοβάθµιου σχολείου, βάσει του Β.∆. 702/69 και στα 
πλαίσια της ανάγκης πολιτικής αναδιαπαιδαγώγησης των Ελλήνων. Η συζήτηση των ιδεο-
λογικών παρεµβολών στη σχολική γνώση της περιόδου ολοκληρώθηκε µε την ποιοτική ανά-
λυση του νέου αναλυτικού και ωρολογίου προγράµµατος µαθηµάτων δηµοτικού σχολείου 
που θεσµοθέτησε η δικτατορία µε το προαναφερόµενο διάταγµα.  

                                                 
104 Yπενθυµίζεται ότι η δικτατορία χρησιµοποίησε αυτούσια τα Aναγνωστικά του 1954, προσθέτοντας 
στα υπάρχοντα του 1964 τα προπαγανδιστικά κείµενα που είχαν αφαιρεθεί. Tο 1972 εκδίδει νέα για τις 
πρώτες τάξεις του δηµοτικού, τα οποία όµως χρησιµοποιήθηκαν για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. βλ.  
Φραγκουδάκη, A. ό.π., 8-9. 
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  3.3.1.  ∆ιεξαγωγή  της έρευνας 
 
 
Eίναι γνωστό, ότι διάφοροι τύποι της ανάλυσης περιεχοµένου χρησιµοποιούνται για την 

αντικειµενική και συστηµατική καταγραφή χαρακτηριστικών ποιοτικού υλικού και τη  µετα-
τροπή κατά συνέπεια,  συµβολικών  “φαινοµένων” σε επιστηµονικά στοιχεία.105 

 Ως µέθοδος εκµετάλλευσης δεδοµένων, που προκύπτουν από επικοινωνιακό υλικό (ε-
ρωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, τύπος, ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές, κείµενα, προσωπικά δεδο-
µένα), παρουσιάζει µεγάλο εύρος εφαρµογών στον επιστηµονικό χώρο.106 

Στην Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα η µέθοδος χρησιµοποιείται για τη διερεύνηση του νοή-
µατος και της µορφής αυτού καθεαυτού του περιεχοµένου επικοινωνίας, της παραγωγής του ή 
των αιτιών παραγωγής του, των χαρακτηριστικών των αποδεκτών του ή των επιπτώσεών τους 
από την έκθεσή τους σ’ αυτό (Bάµβουκας, M., ό.π., 265, Φίλιας, B., ό.π., 197-204). 

Eίναι άλλωστε γνωστή η πρώιµη χρήση της απο τους Lasswell (1927) και White (1949) 
για τη µελέτη της βρετανικής και γερµανικής προπαγάνδας στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο 
και τη διερεύνηση των αξιών, που εµπεριέχονταν στους λόγους των  Hilter και  Roosevelt 
πριν από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο(Φίλιας, B., ό.π., 200-201). 

 Eξάλλου, η επιλογή της θεµατικής ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου, υπαγορεύεται  
τόσο από την ενδεδειγµένη χρήση της στην έρευνα της προπαγάνδας (Holsti, O., ό.π, 116-
117), όσο και από τη συµβολή της στη µελέτη κειµένων σε συνάρτηση µε τα ιστορικά δρώ-
µενα.  Έτσι, ο εντοπισµός και η ερµηνεία εννοιών και συνδηλώσεων της ιδεολογίας του κα-
θεστώτος της 21ης Απριλίου σε τεκµήρια της περιόδου (διαφωτιστικές οµιλίες, σχολική γνώ-
ση), καθώς και η διερεύνηση των ιδεολογικών λειτουργιών του πρωτοβάθµιου σχολείου, µε 
τη συνεκτίµηση του υλικού των συνεντεύξεων, επιχειρείται µε τη σηµασιολόγηση της πα-
ρουσίας σχετικών θεµάτων. Με το σκεπτικό, ότι η επανεµφάνιση κάποιων χαρακτηριστικών, 
δε συνδέεται απαραίτητα µε τη σηµαντικότητά τους, η µέτρηση της συχνότητάς τους, δεν 
αποτέλεσε κριτήριο κωδικοποίησης του συγκεκριµένου υλικού (Μπονίδης, Κ- Χοντολίδου, Ε, 
ό.π., 198). Εξάλλου, όπως υποστηρίζεται, η ανασύνθεση του κειµένου στο σύνολό του και η 
ένταξή του συνακόλουθα στην εποχή, στο χώρο και στο ιδεολογικό πλαίσιο παραγωγής του, 
δεν υπηρετείται πάντα από τον τεµαχισµό του και την έµφαση στις µονάδες ανάλυσής του 
(ό.π., 189). Επιπρόσθετα, η φύση των ερευνητικών µας ερωτηµάτων απαιτεί κυρίως ποιοτική 
διερεύνηση και όχι ποσοτικοποίηση των εννοιών. Συνακόλουθα, η παρουσία του ποσοτικού 
υποδείγµατος ανάλυσης περιεχοµένου στην παρούσα µελέτη θα είναι περιορισµένη και στα 
πλαίσια της συµβολής της στην αποκωδικοποίηση των κοινωνικών λειτουργιών του κειµένου. 

Παράλληλα, υιοθετώντας τη θέση κοινωνιογλωσσολογικών και κειµενογλωσσολογικών 
µελετών

107 για την προσέγγιση του κειµένου ως «υλικού» σώµατος (τυπωµένο κείµενο) και 

                                                 
105 βλ. Holsti, O., Content Analysis in the Social Sciences and Humanities.  Reading, Mass: Addison,-
Wesley 1969, 1-5,  Duverger, M., Mέθοδοι Kοινωνικών Eπιστηµών, τ΄ β΄, µετ. N. Παπαδήµα. Aθήνα: 
EKKE, 1989, 78, Bάµβουκας, M., Eισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και Mεθοδολογία. Aθή-
να: Γρηγόρη, 1991, 264, Φίλιας, B., Eισαγωγή στη Mεθοδολογία και τις Tεχνικές των Kοινωνικών E-
ρευνών. Aθήνα: Gutenberg, 1996, 193, 196. 
106 Για λεπτοµερή αναφορά περιπτώσεων χρήσης της µεθόδου, βλ. Holsti, O., ό.π., 68-92.  
107 Ας σηµειωθεί η συµβολή  των παραπάνω κλάδων στη δεκαετία του ’70 κατά τη µετάβαση από την 
ανάλυση περιεχοµένου,  µε κυρίαρχη µονάδα ανάλυσης τη λέξη, στην ανάλυση λόγου, µε κυρίαρχη 
µονάδα, το κείµενο, υπό την έννοια της αυτόνοµης οντότητας  προφορικού ή γραπτού λόγου µε ενό-
τητα και αυτάρκεια.  (Γεωργακοπούλου, Α.- Γούτσος, ∆. 1999, 18). Υπό το πρίσµα αυτό, λόγος θεω-
ρείται η ενεργός χρήση κειµένων στα επικοινωνιακά τους περιβάλλοντα (ό.π., 23), ενώ η πλήρης ανά-
λυση λόγου (discourse analysis), συµπεριλαµβάνει την κειµενική, τη περικειµενική και γνωστική διά-
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ως λόγου (discourse), ως κοινωνικοπολιτισµικής πρακτικής µε προθετικότητα (Fairclough, N. 
1992, 63, Kress, G., 2003), θα επιχειρήσουµε την ανάλυσή του, συνεξετάζοντας το γλωσσικό 
µε το νοηµατικό επίπεδό του, δηλαδή (Μιχαηλίδης, Κ. 1984,28):  

α) τη συντακτική πλευρά του έργου (σχέση σηµείων του έργου, δοµές, σχήµατα),   
β) τη σηµαντική  (σχέση σηµείων µε τα συµφραζόµενα),  
γ) τη πραγµατική  (κοινωνικό πλαίσιο του έργου). 
Επίσης, αξιοποιώντας τεχνικές της ανάλυσης λόγου (discourse analysis) γραπτού και 

προφορικού επικοινωνιακού υλικού, επιλέγουµε  ως ενότητα ανάλυσης το θέµα/τη σηµασία, 
το τµήµα λόγου ή το κείµενο (Holsti, O., ό.π, 116-117, Bάµβουκας, M., 271-272, Πάλλα, M., 
ό.π., Γεωργακοπούλου, Α.- Γούτσος, Α. 1999, 17).  

Ως µονάδα συµφραζοµένων, "δηλαδή το περιβάλλον του κειµένου µέσα στο οποίο απα-
ντά κάθε θέµα", ορίστηκε, αναλόγως, το τµήµα λόγου (φράση, περίοδος, παράγραφος, ολό-
κληρο το κείµενο, εικόνα), που διασφάλιζε την αναλυτική προσέγγιση των κατηγοριών της 
µελέτης µας. Στις περιπτώσεις µάλιστα που οι συνδηλώσεις των εικόνων, ενδυνάµωναν ή α-
ποδυνάµωναν το θέµα µας, αποτέλεσαν ξεχωριστή ενότητα ανάλυσης (Φρειδερίκου, Ά., ό.π., 
40-41).  

H µελέτη και η ταξινόµηση/κωδικοποίηση των στοιχείων των κειµένων/τεκµηρίων,   έ-
γινε µε κατηγορίες βασικές έννοιες και συνδηλώσεις της ιδεολογίας του απριλιανού κάθε-
στώτος, όπως:  Ελληνοχριστιανισµός, Εθνικισµός-, ηρωολατρεία, Επανάσταση 1821, Βυζάντιο, 
κοινωνική υποταγή, στρατός.108 Σ’ αυτή τη φάση, ο προκαθορισµός και η επιλογή του κώδικα 
ανάλυσης του υλικού µας, επιβλήθηκε  από την ανάγκη αυστηρής καταγραφής και ερµηνείας 
των θεµάτων, που δήλωναν άµεσα ή έµµεσα, την παρουσία ή την απουσία εντελώς συγκεκρι-
µένων στοιχείων του περιεχοµένου του.109 Ακολούθησε η καταχώρησή τους σε καρτέλες και 
στη συνέχεια η ταξινόµηση και η ανάλυσή τους ανά κατηγορία. Στο στάδιο της επεξεργασίας 
των κατηγοριών, προχωρήσαµε στην ανάγνωση του άρρητου κειµένου, αξιοποιώντας τις 
γλωσσικές και νοητικές παραµέτρους παραγωγής λόγου · αφού η αναζήτηση και συνεκτίµηση 
«του υφέρποντος» νοήµατος, συµβάλλει στην αποκρυπτογράφηση του κοινωνικού περιεχοµέ-
νου των µηνηµάτων (Μπονίδης, Κ-Χοντολίδου, Μ., ό.π., 200, Πάλλα, Μ., ό.π., 48). 

Στην περίπτωση, όµως, των διαφωτιστικών οµιλιών, λόγω του προπαγανδιστικού περιε-
χοµένου τους, ο κώδικας ανάλυσης ανακατασκευάστηκε κατά την ανοικτή επικοινωνία µας 
µε το λόγο των κειµένων, συµπεριλαµβάνοντας κατηγορίες, σχετικές  µε  το κυβερνητικό έρ-
γο ή την ιδεολογία του καθεστώτος, όπως: «Εθνική Επανάστασις», «Απριλιανή Επανάστασις», 
«Νέα ∆ηµοκρατία» αντικοµµουνισµός, «Μεγάλη και Ευδαίµων Ελλάς», αγροτική πολιτική. Με 
ανάλογη τεχνική αναλύσαµε επίσης, το γραπτό υλικό των συνεντεύξεων, δοµώντας το πλαί-
σιο διαλογής του µετά την καταγραφή, αρχικά όλων των αναφορών και στη συνέχεια, την υ-
παγωγή τους σε άξονες ανάλυσης, σύστοιχους µε τα ερευνητικά µας ερωτήµατα. Έτσι, για 
παράδειγµα, αναφορές, σχετικές µε τη νοηµατοδότηση του ρόλου του δασκάλου, την αποστολή 
του, τις επαγγελµατικές πρακτικές του, τα «ειδικά» προπαγανδιστικά του καθήκοντα, το ρόλο 
του επιθεωρητή, εντάχθηκαν στις  υφιστάµενες κατηγορίες ανάλυσης: Ρόλος και αποστολή του 
δασκάλου κατά την επταετή δικτατορία, ή επέβαλαν τη δηµιουργία νέων υποκατηγοριών, ό-
πως: Επαγγελµατικές πρακτικές, Ενεργητική επαγγελµατική συµπεριφορά, ιδιαίτερα σηµαντι-
κών για την ανάδειξη αθέατων όψεων της βιωµένης επαγγελµατικής πραγµατικότητας των 
δρώντων προσώπων. 

                                                                                                                                            
σταση, δηλαδή, αντίστοιχα τη συνεκτίµηση της γλωσσικής του χρήσης, της αλληλεπίδρασής του µε  
κοινωνικά περιβάλλοντα, την επικοινωνία απόψεων ή πεποιθήσεων (Αναλυτικότερα, ό.π., 36). 
108 Για την ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικών αξόνων της ιδεολογίας του απριλιανού καθεστώτος, 
βλ.  Πίν. Ι. 
109 Για τη σκοπιµότητα και την τεχνική εφαρµογής του προκαθορισµένου κώδικα στην ανάλυση επι-
κοινωνιακού υλικού, βλ. Bάµβουκας, M., ό.π., 276. 
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Εξάλλου, η συζήτηση και ερµηνεία των ιδεολογικοπολιτικών επιλογών του καθεστώτος  
στον τοµέα της σχολικής γνώσης, εστιάστηκε: α) στη συσχέτιση των ιδεολογικών αναφορών 
του περιεχοµένου των «παλιών», επανεγκεκριµένων αναγνωστικών του 1954 και της ιδεολο-
γίας του καθεστώτος της 21ης Απριλίου, µε αφετηρία τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδοµέ-        
να

110
και β) στη συγκριτική ανάλυση των ιδεολογικών προτεραιοτήτων των Αναγνωστικών 

των τριών µεγαλύτερων τάξεων σε σχέση µε τα αποσυρθέντα της περιόδου 1965-67, δε-
δοµένης της διατήρησής τους µέχρι και την ανατροπή του καθεστώτος. 

Ωστόσο, η παρουσία ποσοτικών δεδοµένων στην εργασία µας, για τη συγκριτική εξέτα-
ση των θεµατολογικών αξόνων και των ιδεολογικών επιρροών των περιεχοµένων των «πα-
λιών» και των «νέων» Αναγνωστικών της περιόδου, αξιοποιώντας  τη συµπληρωµατική / “κυ-
κλική” σχέση των δύο τύπων ανάλυσης,111 πιστεύουµε ότι συνέβαλε στη δηµιουργία ενός α-
ντικειµενικότερου ερµηνευτικού πλαισίου. Έτσι, διερευνήσαµε την αριθµητική και ποσο-
στιαία κατανοµή ανά θεµατική κατηγορία: α) της ύλης τους  και β) των αφαιρεθέντων κειµέ-
νων  από τις παραλλαγές του 1965-67. 

Mε τη παραδοχή ότι “η δραστικότητα ενός µηχανισµού έγκειται σ’ αυτό που απαγο-
ρεύει, αποκλείει, εµποδίζει, επιβάλλει να µην πράττουµε· ή ακόµη στο ότι εξαπατά, ψεύδεται,  
κουκουλώνει, κρύβει ή µας κάνει να µην πιστεύουµε”(Πουλαντζάς, N. 1978,  42),   επιχειρή-
σαµε να αποκαταστήσουµε την ανοικτή επικοινωνία µας µε το λόγο των κειµένων, καταγρά-
φοντας τα στοιχεία εκείνα, που υπηρετώντας την παραµυθητική λειτουργία της ιδεολογίας 
του καθεστώτος,112 επιδίωκαν να καθορίσουν τη “θέση” (ρόλους, δικαιώµατα, ευθύνες, υπο-
χρεώσεις κ.λπ.) του κοινωνικού υποκειµένου στην εξελικτική αυτή φάση της µετεµφυλιακής 
κοινωνίας. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητη και η αξιοποίηση της ιστορικοερµηνευτικής 
µεθόδου έρευνας. Η δυνατότητα εστιασµού της στη συντακτική, σηµαντική και πραγµατική 
πλευρά των υπό ανάλυση κειµένων, διασφαλίζοντας την εµµένεια του νοήµατός τους, συνέ-
βαλε στη διερεύνηση της συµβολής  των ιδεολογικών παρεµβολών τους κατά  την υπό µελέτη 
περίοδο.113 

 Εξάλλου, η αντιπαράθεσή µας µε κείµενα πολιτικής ιστοριογραφίας, εκπαιδευτικού 
δικαίου και άλλα νοµικά κείµενα, µε σκοπό  τη µελέτη της  εκπαιδευτικής πολιτικής και των 
πολιτικοϊδεολογικών αναφορών της, επιβάλλει τη χρήση της ερµηνευτικής µεθόδου και συνα-
κόλουθα του ερµηνευτικού κύκλου που συντελείται µέσα από την αλληλεπίδραση Καθολικού 
και Μερικού (Πυργιωτάκης, Ι.- Παπαδάκης, Ν.1999, 854). Στην παρούσα µελέτη, το µερικό, 
δηλαδή, η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του απριλιανού καθεστώτος, τοποθετείται µέσα στο 
καθολικό, δηλαδή στο γενικότερο κοινωνικο-ιστορικό και πολικοϊδεολογικό πλαίσιο µέσα 
στο οποίο λαµβάνει χώρα, προκειµένου να εξεταστεί η διαλεκτική της σχέση µε τις περιβάλ-
λουσες συνθήκες και η συµβατότητά της µε το «συµβολικό σύµπαν» (ό.π., 855) του µεταρ-
ρυθµιστικού λόγου: τη φιλοσοφία, τις αρχές και  αξίες του. 

Κατά την εξέταση του ερευνητικού µας υλικού, εφαρµόζοντας το τριµερές σχήµα του 
Heidegger «κατάσταση-κατανόηση-ερµηνεία»,114 επιχειρήσαµε µια πρώτη προσέγγιση των υ-
πό µελέτη κειµένων µε στόχο την προκατανόησή τους. Ωστόσο, η κατανόησή τους µέσα από 

                                                 
110 Αναφερόµαστε στην αξιοποίηση των συµπερασµάτων της µελέτης της Α. Φραγκουδάκη για τα  
Αναγνωστικά  του 1954 (Φραγκουδάκη, Α., 1978). 
111 Για την τάση σύγκλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου, βλ. Πάλλα, M., H 
Aνάλυση Περιεχοµένου. Στο Φιλόλογος, 1992, 67, 47 και Mπονίδης, K. - Xοντολίδου, E., ό.π., 198. 
112 Για τις σύγχρονες τάσεις νοηµατοδότησης του όρου “ ιδεολογία” ως συνολικό σύστηµα ερµηνείας 
του ιστορικο-πολιτικού κόσµου, βλ. Σακκαλάκη, M., 1984.  
113 Για τη χρήση της ερµηνευτικής µεθόδου, βλ. ενδεικτικά:  Bάµβουκας, M.  1983· Blackledge, D, 
Hunt B. 1995· Greisch, J. 1993· Θεοδωρόπουλος, I.E. 1995, Mιχαηλίδης, K. 1984· Πυργιωτάκης, I. 
1989·  Pικέρ, Π. 1989, Χουρδάκης, Α. 1997. 
114 Αναλυτικότερα για την εφαρµογή της ερµηνευτικής µεθόδου κατά τη έρευνα της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και ειδικότερα για τη λειτουργία του ερµηνευτικού κύκλου «in praxi», βλ. Πυργιωτάκης, Γ.- 
Παπαδάκης, Ν., ό.π., 853-854). 
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τη σύλληψη του βαθύτερου νοήµατός τους,  θα ήταν αδύνατη χωρίς τις πολλαπλές και διαδο-
χικές  προσπάθειες  ερµηνευτικής προσέγγισής τους, µέσα από τη διαλεκτική σχέση  Καθολι-
κού και Μερικού, βασικής αρχής λειτουργίας του αδιάκοπου ερµηνευτικού κύκλου. Γνω-
ρίζοντας, επίσης, ότι είναι αδύνατη η εµπειρική επαλήθευση των ιστορικών ερευνών σε θέµα-
τα εκπαιδευτικής πολιτικής και δυνατή ως εκ τούτου η πιθανότητα νέων ερµηνειών του ίδιου 
ερευνητικού υλικού, επιδιώξαµε στο µέγιστο βαθµό τη διυποκειµενικότητα115 των ερευνητι-
κών µας πορισµάτων, µέσα από την παράθεση διεξοδικών παραθεµάτων.  

Για την ανασύνθεση των εκπαιδευτικών πρακτικών που κυριάρχησαν στο δηµοτικό 
σχολείο και τη διερεύνηση του βαθµού διείσδυσης  των θεσµικών ρυθµίσεων του καθεστώτος 
στο σχολικό µηχανισµό, αξιοποιήσαµε την τεχνική του «µεθοδολογικού τριγωνισµού»,  της 
επιβεβαίωσης δηλαδή της µιας πηγής από τη χρήση της άλλης (ό.π., 62). 

Έτσι, συνδυάσαµε τη µελέτη των εµπειρικών πραγµατικοτήτων,  που συγκροτούν τα 
κείµενα διοικητικού ή νοµικού χαρακτήρα ( π.χ. εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα σχο-
λείων µε αποστολείς και αποδέκτες διοικητικές αρχές ),  ως εκφάνσεις  τού υπό διερεύνηση 
εκπαιδευτικού συµβάντος, µε την ανάλυση του λόγου δρώντων προσώπων. Στη δεύτερη πε-
ρίπτωση,  µε βάση  τις ερµηνευτικές παραδοχές της έρευνάς µας, για τη βαρύτητα των ατοµι-
κών ερµηνειών στη συγκρότηση της δράσης του υποκειµένου και τον ενεργητικό  ρόλο του 
δρώντος υποκειµένου στη µορφοποίηση του κοινωνικού βίου και της κοινωνικής πραγµα-
τικότητας, οι ατοµικές προσωπικότητες των εµπλεκοµένων φορέων της περιόδου θεωρήθη-
καν επίσης εµπειρικές πραγµατικότητες. Πρόκειται δηλαδή, για την αξιοποίηση της µικροϊ-
στορικής οπτικής, αναφορικά µε τη συστηµατική προσέγγιση του µεµονωµένου στην α-
ναγωγή στο συνολικό, στο επίπεδο δοµών. Υπό το πρίσµα αυτό, στην παρούσα µελέτη διε-
ρευνάται το στοιχειακό κοινωνικό νόηµα των δρώντων προσώπων, προκειµένου να χαρτο-
γραφηθεί η ιδεολογική λειτουργία του πρωτοβάθµιου σχολείου κατά την επταετή δικτατο-
ρία.116 

Για το σκοπό αυτό, αναγκαία θεωρήθηκε η διερεύνηση σηµαντικών ιδιοτήτων των δρώ-
ντων προσώπων, όπως: εµπειρίες, αντιλήψεις, απόψεις, διαδράσεις, µε τη µέθοδο κυρίως της 
ποιοτικής, ηµιδοµηµένης συνέντευξης (Mason, J.2003, 89).117  Η συµβατότητα µάλιστα, δε-
δοµένων της έρευνάς µας, παρά  την εφαρµογή διαφορετικών µεθόδων παραγωγής τους: ανά-
λυση  γραπτών τεκµηρίων, λήψη συνεντεύξεων, διασφαλίστηκε µε τη χρήση κοινών αξόνων 
συλλογής τους και τη δυνατότητα εποµένως οµαδοποίησής τους για τη δόµηση ενιαίων εξη-
γήσεων του ερευνητικού µας προβλήµατος.  

Oι µεθοδολογικές µας επιλογές ολοκληρώνονται µε την συµπερίληψη των τεχνικών  ε-
ντοπισµού “έµµεσων”118 πηγών  της Προφορικής Iστορίας.  H χρήση της- ενδεδειγµένη για το 
φωτισµό πτυχών του πρόσφατου παρελθόντος, (Bερβενιώντη, T., ό.π., 9) θεωρείται στη µε-

                                                 
115 Η χρήση του όρου υπό την έννοια της παροχής δυνατότητας διερεύνησης του ίδιου φαινοµένου από 
διαφορετικούς ερευνητές και της κατάληξης σε ταυτόσηµα ερευνητικά συµπεράσµατα (Πυργιωτάκης, 
Ι.- Παπαδάκης, Ν., όπ., 854) 
116 Αναλυτικότερα για τη µικρο-ιστορία ως µέθοδος µετάβασης από το µακρο-ιστορικό στο µικρο-
ιστορικό επίπεδο της ιστορικής ανάλυσης και τη συµβολή της, συνακόλουθα, στη διεξαγωγή µικρο-
κοινωνιολογικών και µικρο-ιστορικών προσεγγίσεων,  βλ ενδεικτικά. Κόκκινος, Γ. 1998, ειδικότερα 
267-274, Ίγκερς, Γκ., 1999. 
117 Για  την  ποιοτική  συνέντευξη ως µεθοδολογική επιλογή  ένταντι της  αυστηρά δοµηµένης,  ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράθεση οντολογικών και επιστηµολογικών επιχειρηµάτων της J. 
Mason και η συναφής θέση της, σύµφωνα µε την οποία η τυποποίηση ερωτήσεων και δοµής που ε-
µπιερέχουν οι δοµηµένες συνεντεύξεις, διασφαλίζει µια επιφανειακή ανάλυση της φαινοµενικής 
συγκρισιµότητας των ερευνητικών δεδοµένων, αλλά αγνοώντας τις περιπλοκότητες κάθε ανθρώπινης 
διάδρασης (όπως και της επικοινωνίας ερωτώµενου και συνεντευκτή), στερεί τη δυνατότητα εµ-
βάθυνσης στις αφηγήσεις των ερευνητικών υποκειµένων και συνακόλουθα τη  δόµηση σφαιρικών κοι-
νωνικών εξηγήσεων. Αναλυτικότερα βλ. Mason, J.2003,  89-95. 
118 Για τη διάκριση των πηγών σε άµεσες και έµµεσες από την Γραπτή και Προφορική Iστορία 
αντίστοιχα, βλ. Bερβενιώτη, T. 1999, 4-6. 
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λέτη µας ιδιαίτερα σηµαντική για δύο κυρίως λόγους: α) προσφέρει τη δυνατότητα συλλογής, 
µε τη διαδικασία της συνέντευξης, απόψεων και βιωµάτων απλών ανθρώπων,  που δέχτηκαν 
τη δράση των εκπαιδευτικών θεσµών κατά την περίοδο της δικτατορίας (ό.π, 9-13). Oι 
µαρτυρίες αυτές, µετά την καταγραφή τους, συγκροτούν στη συνέχεια αρχειακό υλικό/ ντο-
κουµέντα, άµεσες πηγές,  που θα συνεκτιµηθούν µε τις ήδη υπάρχουσες για να φωτίσουν εν-
δεχοµένως αποσιωπηµένες ή άγνωστες πτυχές της σχολικής ζωής και της αλληλόδρασης των 
συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. “H φωνή του παρελθόντος”119 στην περίπτωση 
της έρευνάς µας, συγκροτήθηκε από µαρτυρίες  εκπαιδευτικών, µαθητών, προέδρων  κοινότη-
τας και άλλων, β) συµβάλλει στην επίλυση του προβλήµατος  της ένδειας πρωτογενών πηγών, 
δεδοµένης της καταστροφής ή απόκρυψής τους στη διάρκεια της µεταπολιτευτικής περιόδου.  

Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης λήφθηκαν δεκατέσσερις συνεντεύξεις. Στη συνέχεια 
αποµαγνητοφωνήθηκαν και αριθµήθηκαν, συγκροτώντας µια άλλη κατηγορία γραπτών τεκ-
µηρίων, εβδοµήντα συνολικά σελίδων. Η αναφορά µας στο υλικό των συνεντεύξεων θα γί-
νεται µε την αναγραφή του ταξινοµικού αριθµού τους, υπό τη µορφή: «Συν.1», «Συν.2», όπου  
«Συν.», αποτελεί συντοµογραφία του λέξης « Συνέντευξη». 

Παραµένει βέβαια πάντα ζητούµενο- και ως γνωστό, επίκεντρο της κριτικής που δε-
χεται η Προφορική Iστορία (ό.π.,45-48)-η ποιότητα των µαρτυριών του συνεντευξιαζόµενου, 
αφού έχει διαπιστωθεί η εκφυλιστική δράση παραγόντων  όπως: τα λάθη της µνήµης, η ε-
σκεµµένη διαστρέβλωση, η αδικία µέσω της εκδικητικότητας κ.λπ. H διασταύρωση των πη-
γών µας µέσω της λήψης πρόσθετων συνεντεύξεων αλλά και η συνεξέταση του περιεχόµενου 
τους µε αυτό των άµεσων πηγών, πιστεύουµε ότι όχι µόνο ελαχιστοποιεί τα δυσλειτουργικά 
χαρακτηριστικά τους αλλά και µεγιστοποιεί τη συµβολή τους στην επίτευξη των ερευνητικών 
µας στόχων  (ό.π., 21). 

Ειδικότερα µε τη συλλογή των προφορικών µαρτυριών και τη συνδυαστική τους ανάλυ-
ση µε τις γραπτές πηγές, επιδιώξαµε: α. την ανάδειξη κυρίως αθέατων όψεων του ιδεολογικού 
ρόλου του  σχολείου και των πρωταγωνιστών της σχολικής ζωής,  µη καταγεγραµµένων στα 
επίσηµα θεσµικά κείµενα της  περιόδου, β. την αντιστοιχία ή απόκλιση της καταγεγραµµένης 
δράσης του σχολικού µηχανισµού  µε την υλοποιηθείσα,  καθώς και τις επιπτώσεις της όποιας  
απόκλισής της από τα θεσµικώς προγραµµατισµένα.  

Υπό αυτό το πρίσµα, τα ευρήµατα της  ιστορικοερµηνευτικής ανάλυσης του αρχειακού 
µας υλικού αποτέλεσαν τη µήτρα δόµησης του πλάνου των ποιοτικών συνεντεύξεων για τη 
λήψη προφορικών µαρτυριών. Στην τελική του µορφή συναπαρτιζόταν από µια οµάδα δεκα-
έξι ανοικτών ερωτήσεων,  που παρέπεµπαν - αν οι συνθήκες διάδρασης κατά τη διαδικασία 
λήψης των συνεντεύξεων το επέτρεπαν-.σε αντίστοιχες θεµατολογικά εφεδρικές καρτέλες άλ-
λων συµπληρωµατικών, για περαιτέρω διερεύνηση των υπό συζήτηση θεµάτων.120  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ύπαρξη προκατασκευασµένου καταλόγου ερωτήσεων,121 δεν 
παρεµπόδισε σε καµιά περίπτωση τη λήψη ευαισθητοποιηµένων και ευέλικτων συνεντεύ-

                                                 
119 Έτσι ορίζεται η Προφορική Iστορία από τη συγγραφέα, βλ, Bερβενιώτη,T., ό.π., 11. 
120  Για παράδειγµα, η αρχική ανοικτού τύπου ερώτηση αριθµ.2: «Νοµίζετε ότι το σχολείο κατά την 
περίοδο της διδακτορίας χρησιµοποιήθηκε για την προώθηση των πολιτικών της επιλογών; Γιατί;», 
ανάλογα µε τη ληφθείσα απάντηση,  διασυνδεόταν µε αντίστοιχη Καρτέλα του ερωτηµατολογίου της 
συνέντευξης, η οποία περιλάµβανε ερωτήµατα, διαρθρωµένα σε συναφείς θεµατικούς άξονες, όπως: 
1.∆ιαφωτιστικές συγκεντρώσεις (Ενδεικτικά: Μιλήσατε σε διαφωτιστικές συγκεντρώσεις; Αν ναι, 
µπορείτε να θυµηθείτε τα θέµατα που αναπτύξατε; ), 2. Εξωσχολική δραστηριότητα δασκάλων,  3. 
Κοινωνικό πλαίσιο λειτουργίας σχολείου (π.χ.Υπήρχε συνεργασία µεταξύ σχολείου- κοινότητας- αστυνο-
µικών και άλλων αρχών του τόπου κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και σε ποιους τοµείς; Προαιρετική 
ή υποχρεωτική;), 4. Αντικοµµουνισµός.  
Για αναλυτική παρουσίαση του πλάνου συνέντευξης,  βλ.  Παράρτηµα  
121
Υπενθυµίζεται ότι κατά τη διεξαγωγή ποιοτικών συνεντεύξεων,  η ανάγκη επιτόπιας αξιολόγησης 

της συνάφειας της επικοινωνίας µε τα ερευνητικά ερωτήµατα, περιορίζει συχνά τη λειτουργία του προ-
σχεδιασµένου πλάνου συνέντευξης σε ένα είδος γραπτής υπόµνησης των υπό διερεύνηση θεµάτων. 
Ασφαλώς  όµως,  το εν είδει συζήτησης ύφος αυτών των συνεντεύξεων, όπως επισηµαίνεται από την    
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ξεων, συµβατών µε τη ερευνητική µας δεοντολογία και εποµένως µε τη συγκεκριµένη δυνα-
µική κάθε διάδρασης.  

Προετοιµασµένοι για τις προϋποθέσεις - επιστηµολογικές και δεοντολογικές- και τις  
προκλήσεις που ενέχει  η διαδικασία σχεδιασµού και λήψης ποιοτικών συνεντεύξεων, ως 
προς  την ουσία, το ύφος, την έκταση και την ακολουθία των  ερωτηµάτων και µε προσήλωση 
στη θεµατολογία των υπό διερεύνηση ζητηµάτων, αναγκαστήκαµε συχνά να επιστρατεύ-
σουµε εναλλακτικούς µηχανισµούς (αναδιατύπωση ερωτήσεων, αλλαγή λεξιλογίου, ύφους,  
κ.λπ.), προκειµένου, ανταποκρινόµενοι στις περιστασιακές δυναµικές της κάθε συνέντευξης 
(ροή διαδραστικής επικοινωνίας, ασθενής µνήµη ερωτώµενου,  συναισθηµατική φόρτιση,  α-
νάγκη αλλαγής θέµατος, ακολουθία σχετικών αλλά απρόβλεπτων σχετικά θεµάτων, επαναφο-
ρά συζήτησης στην ερευνητική θεµατολογία) και µε απόλυτο σεβασµό στα προσωπικά βιώ-
µατα, στις ανάγκες και στα δικαιώµατα των ερωτώµενων, να καταφέρουµε να ρωτήσουµε 
«αυτό που πράγµατι θέλουµε να µάθουµε|» (Mason, J., ό.π., 98-103).  

Συχνά µάλιστα, η επιλογή µας να παρακολουθήσουµε τις νύξεις των ερωτώµενων σε 
ζητήµατα προσωπικού νοήµατος για αυτούς, σύµφωνη άλλωστε µε τις δεοντολογικές δε-
σµεύσεις της ποιοτικής συνέντευξης, επέβαλε άµεσο ανασχεδιασµό του αρχικού πλάνου συ-
νεντεύξεων, συµβάλλοντας καθοριστικά στην όλη προσπάθεια εντοπισµού ερµηνευτικών θε-
µάτων και δεδοµένων.  

                                                                                                                                            
Mason, δεν απαλλάσσει τους ερευνητές τόσο από την υποχρέωση αυστηρού σχεδιασµού της δοµής και 
ροής της, όσο και από το καθήκον  επινόησης κοινωνικών και  διανοητικών δεξιοτήτων, απαραίτητων 
για τη  λήψη αποφάσεων  ή την εφαρµογή µελετηµένων -αντί περιστασιακών και ιδιοσυγκρασιακών-
στρατηγικών σχετικά µε κρίσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους (ουσία, ύφος, εµβέλεια, ακολουθία 
ερωτήσεων). Η συµβατότητά τους  µε τις ερευνητικές στοχεύσεις  και  δεοντολογία, αναφορικά µε την 
προσωπικότητα και τις ανάγκες του ερωτώµενους, αποτελούν σε κάθε περίπτωση τους διαµορ-
φωτικούς άξονες αναλόγων επιλογών.  Αναλυτικότερα για τις βασικές παραµέτρους σχεδιασµού  και  
διεξαγωγής  ποιοτικών συνεντεύξεων, βλ. Mason, J., ό.π.,   98-115. 
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KEΦAΛAIO ΤΕΤΑΡΤΟ:  IΣTOPIKΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
4.1. Το απριλιανό καθεστώς ως αποτέλεσµα αντιφάσεων των µετεµφυλιακών 

δοµών  
 
 Εισαγωγή 

 

Με την παρατήρηση του Γ. Β. ∆ερτιλή ότι  «{…} η ιστορία δεν τεµαχίζεται σε 
επταετίες. Μια «Ιστορία  της δικτατορίας» που θα άρχιζε από το 1967 και θα τελείωνε το 
1974, δεν θα ήταν επιστηµονικά εφικτή και αξιόπιστη», γίνεται σαφές, ότι η  µελέτη της φυ-
σιογνωµίας και της δράσης του καθεστώτος,  διασυνδέεται άµεσα  µε τη σκιαγράφηση τόσο 
του προδικτατορικού–µετεµφυλιακού σκηνικού όσο και της µεταπολιτευτικής περιόδου (Σω-
τηρόπουλος, ∆.1999, 118). Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται µεθοδολογικά ασφαλέστερη, όχι 
µόνο  η  αναζήτηση των συνθηκών  ανάδυσης  του στρατιωτικού καθεστώτος  αλλά και  η  α-
νάδειξη  των µεταλλαγών και των αλλοιώσεων που  οι πρακτικές του  επέφεραν σε κυρίαρ-
χες  δοµές  του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού (πολιτική, ιδεολογική, κοινωνική κ.λπ.),  
σφραγίζοντας στη συνέχεια τη µεταδικτατορική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας (Κατηφό-
ρης, Γ.1975, 8˙ Σακελλαρόπουλος, Σπ. 1998, 11-12).122   

Σκοπός αυτού του τµήµατος της εργασίας µας, είναι η συγκρότηση ενός γενικότερου 
σχήµατος κατανόησης του µετεµφυλιακού  περιβάλλοντος  και η ανάδειξη των αιτίων του α-
πριλιανού πραξικοπήµατος, υπό το πρίσµα κυρίως συνθετικών  ερµηνευτικών προσεγγίσε-
ων.123 Ειδικότερα θα εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας στη συζήτηση βασικών παραµέτρων  της 
κοινωνικοπολιτικής  αστικής στρατηγικής, µετά το τέλος του εµφυλίου και µέχρι την επι-
βολή της δικτατορίας, αναζητώντας  τις  θεσµικές και  ιδεολογικές καταβολές  που καθόρι-
σαν στη συνέχεια την ταυτότητα και τη δράση του καθεστώτος. 

Η περίοδος µετά τον Εµφύλιο δεν θεωρείται νοµιµοποιηµένη, παρότι διέθετε νοµι-
µότητα (Κοτζιάς, Ν.1995, 130).124 Μάλιστα ο τυπικός/προβληµατικός χαρακτήρας  της προ-

                                                 
122
Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του Κ. Βεργόπουλου στην πεποίθηση ότι η επταετής δικτατορία 

αποτελεί περίοδο «ιστορικής ακινησίας», «ψυγείου» ή «γύψου» για τις εξελίξεις της ελληνικής 
κοινωνίας, µε την προβολή της θέσης  ότι «δεν αποτέλεσε ούτε παύση ούτε βέβαια ρήξη µε την προη-
γηθείσα περίοδο και βρίσκεται ακόµη σε σχέση συνέχειας µε την περίοδο που ακολούθησε {…}» ( Σακελ-
λαρόπουλος, Σπ. 1998, 11). 
123
Στην ογκώδη  βιβλιογραφία ερµηνείας των συνθηκών έλευσης του καθεστώτος, διακρίνονται τρεις 

κατηγορίες µελετών: 1.Μονογραφίες ιστορικού χαρακτήρα, µε έµφαση στην ανάδειξη άγνωστων 
ιστορικών γεγονότων της περιόδου (Λιναρδάτου, Γρηγοριάδη, Βουρνά κ.λπ.), 2. Μελέτες κοινωνιο-
γραφικού περιεχοµένου, που επηρεασµένες από τις θεωρίες εξάρτησης, προβάλλουν το ρόλο των ξέ-
νων δυνάµεων και άλλων παραγόντων (Παπανδρέου, Κάτρη, Ψυρούκη), όπως: η ανάµιξη της CIA 
στην ελληνική πολιτική ζωή, η αµφισβήτηση της αµερινοκρατίας στη δεκαετία του ΄60, η σύγκρουση 
εφοπλιστών-βιοµηχάνων και οι συγκρουόµενοι ρόλοι δυό τµηµάτων της αστικής τάξης: µεταπρατικής/ 
ενδογενούς στην µετεµφυλιακή Eλλάδα, ο κίνδυνος διολίσθησης στον κοµµουνισµό, κ.λπ. 3.  Συνθετι-
κές µεταγενέστερες εργασίες, που µε τη χρήση  πολυσυλλεκτικών  µεθοδολογικών εργαλείων, αντι-
κρούουν θεωρητικά και εµπειρικά τις παραπάνω θέσεις, εντοπίζοντας τα αίτια του απριλιανού πραξι-
κοπήµατος σε δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά του µετεµφυλιακού πολιτικο-κοινωνικού συστήµατος ( 
Xαραλάµπη, Bερναρδάκη- Mαυρή, Σακελλαρόπουλου). Για πληρέστερη ενηµέρωση, βλ. Σακελλα-
ρόπουλος, Σπ. 1998, 33-55). 
124 Η ερµηνευτική πρόταση του Ν.Κοτζιά για το ιστορικο-κοινωνικό  γίγνεσθαι της µετεµφυλιακής 
κοινωνίας, µε κύριο άξονα την έννοια της νοµιµοποίησης του πολιτικού συστήµατος και συµπληρω-
µατικούς: της  «Συνενοχής»,  «Συναίνεσης», «Σύγκρουσης», φαίνεται να συγκροτεί  ένα νέο πλαίσιο έ-
νταξης/ «συνοµιλίας» ιστορικών γεγονότων, στοιχείων, σχέσεων, πεδίων δράσης της περιόδου, ε-
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δικτατορικής δηµοκρατίας,  περιγράφεται στη σχετική βιβλιογραφία µε χαρακτηρισµούς ό-
πως: «ατελώς νοµιµοποιηµένη», «ακρωτηριασµένη», «εποπτευοµένη», «δικτατορία µε ανα-
στολές» (∆ιαµαντόπουλος, Θ. 1997, 206˙ Κατηφόρης, Γ.1975˙ Σακελλαρόπουλος, Σπ. 1998, 
196). 

 Ο “εύθραστος” χαρακτήρας της, αποδιδόµενος στα ιστορικά βιώµατα του µεσοπολέ-
µου και της δεκαετίας του ΄40,125 καταδεικνύεται από πλήθος στοιχείων (∆ιαµαντόπουλος, 
Θ.2002, 10-12): 

� Tη διατήρηση του µετεµφυλιακού αποτελέσµατος ως κριτήριο νοµιµότητας. 
� Tις ύποπτες συνθήκες διεξαγωγής των εκλογικών αναµετρήσεων του 1946 και 

1961.126 
� Tα στρατιωτικά κινήµατα του 1951 και 1967. 
� Tην παρεµβατική δράση έκθεσµων παραγόντων (παραστρατιωτικές οργανώσεις, 

ξένοι παράγοντες) στην πολιτική ζωή του τόπου. 
� Tο  ευµετάβλητο και διάτρητο θεσµικό πλαίσιο.  
� Tην ανάδειξη του στρατού σε κεντρική παράµετρο της  δηµόσιας ζωής και την αδυ-

ναµία διαµόρφωσης µιας συνεπούς πολιτικής θεσµικού ελέγχου της δράσης του.  
� Tη ρευστή πολιτική οντότητα των κοµµάτων και το ευπαθές κοµµατικό σύστηµα.  
� Tη διόγκωση των µηχανισµών βίας.  

                                                                                                                                            
στιάζοντας την ανάλυσή της στις επιπτώσεις της αυξανόµενης διαφοροποίησης θεσµών και δοµών 
στην µεταπολεµική κοινωνία.(Κοτζιάς, Ν.1995, 127-150). Η σύντοµη παράθεση βασικών θέσεών  της, 
κρίθηκε απαραίτητη για τη διαυγέστερη αποτύπωση των πολιτικοκοινωνικών συνθηκών επώασης της 
δικτατορίας  µέσα από την  καταγραφή σηµαντικών παραµέτρων λειτουργίας του µετεµφυλιακού  
κράτους (ειδική γραφειοκρατία, κοινωνία Συνενοχής, αστικό δυαδικό κράτος).  
125 Για τη διαµόρφωση του «παθολογικού» προαπριλιανού πολιτικο-κοινωνικού πλαισίου, σηµαντική 
θεωρείται και η διάδραση άλλων παραγόντων, όπως: η διαπλεκόµενη ηµετεροκρατία της καθεστωτι-
κής ∆εξιάς, η ρευστότητα του θεσµικού πλαισίου διεξαγωγής της πολιτικής αντιπαράθεσης, µε πρω-
ταγωνιστές τα κόµµατα- εύθραστες πολιτικές οντότητες, µε µέση διάρκεια ζωής χαµηλή, συχνές µε το-
νοµασίες, ανύπαρκτη αποπροσωποποίηση, ευµετάβλητους τίτλους και ασαφείς θέσεις στο ιδεο-
λογικοπολιτικό φάσµα (βλ. ∆ιαµαντόπουλος, Θ. 1997, 211). 
126 Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις 31 Μαρτίου 1946 ο ελληνικός λαός ψήφισε ενώπιον ξένων παρα-
τηρητών-µελών της Συµµαχικής Αποστολής.  Στην εκλογική αναµέτρηση δεν συµµετείχε η Αριστερά. 
Το εκλογικό αποτέλεσµα, που έδινε νίκη στην Ηνωµένη Παράταξη των Εθνικοφρόνων µε κύριο κορµό 
το Λαϊκό κόµµα υπό την ηγεσία του Κ.Τσαλδάρη, αν και έγινε αποδεκτό από τις ξένες δυνάµεις (το 
ποσοστό της νοθείας 2% δεν µπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσµα), θεωρήθηκε από διάφορους 
παράγοντες ως προϊόν εκφοβισµού των κατοίκων κυρίως της υπαίθρου. Η εκλογική αυτή αναµέτρηση 
σηµατοδότησε τελικά και την έναρξη του Εµφυλίου, αφού ακολουθήθηκαν από γενικευµένες συγ-
κρούσεις (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 2000, 118-119).   
Εξάλλου βασικό χαρακτηριστικό της άλλης «ύποπτης» εκλογικής αναµέτρησης του 1961, θεωρείται η 
µάλλον επίσηµη επανεµφάνιση του Στρατού και των παρακρατικών/αντικοµµουνιστικών  οργανώσεων 
στην πολιτική ζωή της χώρας για πρώτη φορά µετά το κίνηµα του Μαϊου το 1951, µε την ενερ-
γοποίηση του σχεδίου «Περικλής» - είχε συνταχθεί το  1959 από την ΚΥΠ- που στόχευε στην άσκηση 
ψυχολογικού πολέµου για τη συρρίκνωση της κοµµουνιστικής δύναµης (ανησυχητική η άνοδος της 
Ε∆Α στις εκλογές του 1958) και συνακόλουθα την  εξυπηρέτηση των εκλογικών συµφερόντων της 
ΕΡΕ.  Οι εκλογές αυτές, στιγµατισµένες από  «βία και νοθεία»,  αποτέλεσαν αφετηρία « για τη µετατό-
πιση των κέντρων εξουσίας κάτω από το µανδύα του αστικού κράτους», εγκαινιάζοντας την ανε-
ξέλεγκτη δράση στρατιωτικών κύκλων (ΕΕΝΑ, Εθνική Ένωση Ελλήνων Αξιωµατικών) από τις 
υπάρχουσες εξουσιαστικές δοµές (κυβέρνηση-ηγεσία στρατού(Ι∆ΕΑ) –µοναρχία). Αξίζει να σηµειωθεί 
η εµφάνιση του Γ. Παπαδόπουλου –τότε  Αντισυνταγµατάρχη της ΚΥΠ-ως ανθρώπου-κλειδί για την 
υλοποίηση του «Περικλής», την εφαρµογή του οποίου δεν αποδέχτηκε ποτέ η ΕΡΕ. Αναλυτικότερα για 
τις αµφισβητηµένες εκλογές του 1961, βλ. ενδεικτικά  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ό.π., 200-205 
και Χαραλάµπης, ∆. ό.π., 123-125). 
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Η επικράτηση µιας ιδιόµορφης κρατικής οργάνωσης, αυτής του αστικού δυαδικού κρά-
τους (κράτος- παρακράτος και ξένος παράγοντας) κατά την υπό µελέτη περίοδο (1947-1967), 
σηµαδεύεται από ισχυρές συγκρούσεις ανάµεσα στους µηχανισµούς νοµιµότητας και νο-
µιµοποίησης. Το δυαδικό αυτό κρατικό µόρφωµα χαρακτηρίζεται από ισχυρή ανάπτυξη  
στους τοµείς καταστολής και οικονοµικής παρέµβασης και από υποανάπτυξη των θεσµών 
που προάγουν τη νεωτερικότητα και τη νοµιµοποίηση σε σχέση µε τα κράτη του δυτικού 
κόσµου(Κοτζιάς, Ν.1995, 135-136). 

Οι πολιτικά  και οικονοµικά κυρίαρχες  κοινωνικές οµάδες και το ελληνικό κράτος,«µε 
το βάρος κρατικών οικονοµικών και κατασταλτικών παρεµβάσεων στο κοινωνικό σώµα», 
συνδιαµορφώνουν  ένα πλαίσιο Συνενοχήs ως υποκατάστατο της συναίνεσης. Σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον, που ο στόχος  των κατασταλτικών και οικονοµικών µηχανισµών  των κυρίαρχων 
λειτουργιών  του κράτους, εντοπίζεται στην απλή αναπαραγωγή όρων νόµιµης παρέµβασης, 
προωθείται η δηµιουργία  νέων µορφών και πολιτικών στρωµάτων Συνενοχής (Κοτζιάς, Ν. 
1995, 134-135).   

Η γραφειοκρατικοποίηση όπως αυτή επιβάλλεται από τη στρατιωτική και δικαστική 
γραφειοκρατία

127- δύο  ειδικές περιπτώσεις γραφειοκρατίας εξειδικευµένου τύπου  στη µετα-
πολεµική Ελλάδα-υποκαθιστά τους πολιτικούς και µετατρέπει την πολιτική σε πολιτική χω-
ρίς πολιτικούς, ασκούµενη από µια «τάχα αυτορυθµιζόµενη»  διοικητικά οµάδα και προσα-
νατολισµένη σε πραξικοπηµατικές /αντιδραστικές εναλλακτικές λύσεις στο πεδίο της κε-
ντρικής πολιτικής εξουσίας (Κοτζιάς, Ν.1995, 143).128  

Η επιβολή του δικτατορικού καθεστώτος θεωρείται προϊόν της τάσης των ειδικών 
περιπτώσεων γραφειοκρατίας- και κυρίως του στρατού-  να  αναδιοργανώσουν το σύστηµα 
µε βάση τις δικές τους καθαρές αντιλήψεις. Ενοχληµένοι από την εν δυνάµει νέα συνοχή και 
επαναϊεράρχηση των σχέσεων-δυνάµεων-οµάδων-θεσµών,  που κυοφορούσε ο αναβαθµισµέ-
νος ρόλος του λαϊκού παράγοντα (π.χ νίκη της Ένωσης Κέντρου), αναζητούν  νέες συστηµι-
κές   απαντήσεις. Έτσι  επιλέγουν να  θέσουν   τον εαυτό τους εκτός  συστήµατος. Η ανατρο-
πή δηλαδή του πολιτικού συστήµατος, δεν προήλθε τελικά από τους αµφισβητίες του αλλά 
από τα κυριότερα κρατικά-θεσµικά στηρίγµατά του, ως αποκορύφωµα  µιας εικοσαετούς πο-
ρείας (1947-1967) αντιπαράθεσης και απόκλισης νοµιµότητας και νοµιµοποίησης στη µε-
ταπολεµική Ελλάδα (Κοτζιάς, Ν.1995, 146,149). 

                                                 
127  ∆υσλειτουργικά χαρακτηριστικά της ελληνικούµεταπολεµικού κράτους αποδίδονται από µελετητές 
της µεταπολεµικής κοινωνικής ανάπτυξης,  στις ξεπερασµένες δοµές της ελληνικής γραφειοκρατίας Η 
ελληνική γραφειοκρατία κατά την περίοδο αυτή θεωρείται βεµπεριανού τύπου, µε εξαίρεση τα προα-
ναφερθέντα τµήµατά της. ∆έσµια των κυρίαρχων ιδεολογικών σχηµάτων, αγωνίζεται για την εξα-
σφάλιση των όρων παραγωγής τους- έστω και αν αυτοί παραβιάζουν τη νοµιµότητα. Η αποτε-
λεσµατικότητά της αξιολογείται µε άξονα το βαθµό κατίσχυσης της θέλησης των νικητών του εµφυ-
λίου και όχι τη διαµόρφωση και επιλογή εναλλακτικών αναπτυξιακών στρατηγικών. Με αισθητές δια-
φορές από τη δυτικοευρωπαϊκή, αµερικάνικη και ιαπωνική γραφειοκρατία, ευθύνεται για τα συµπτώ-
µατα παθογένειας του ελληνικού κρατικού µηχανισµού, όπως: ιδιόµορφες πελατειακές σχέσεις, κοινω-
νικές συγκρούσεις και αµφισβητήσεις, η αποδοχή της δράσης του ξένου παράγοντα ως συγκαθοριστής 
των στρατηγικών επιλογών του συστήµατος, διάσταση νοµιµότητας και νοµιµοποίησης. Αξίζει να ση-
µειωθεί ότι η  έλλειψη  κοινωνικής συναίνεσης, χαρακτηριστικό της γραφειοκρατίας και του µετεµφυ-
λιακού κράτους, δεν οδήγησε στην αποδιάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας. Σηµαντικές συγκρούσεις, 
δρώντας εν µέρει αποδιαρθρωτικά  για το σύστηµα (π.χ υπερπολιτικότητα των ελληνικών κοµµάτων),  
δηµιούργησαν τελικά  τις προϋποθέσεις κοινωνικής συνοχής στη µεταπολιτευτική ελληνική κοινωνία, 
µέσα από τη συνειδητοποίηση της ανάγκης διαµόρφωσης ενός συστήµατος «που δεν περιορίζεται στη 
νοµιµότητα αλλά δρα νοµιµοποιητικά» (Αναλυτικότερα για την ελληνική γραφειοκρατία βλ. Κοτζιάς, 
Ν. 1995, 141-145  και για τη  συµβολή των διεργασιών της σύγκρουσης στην απόκτηση κοινωνικής 
συνοχής  ό.π., 147 και 149). 
128 Πραξικοπηµατικές λύσεις, υπό την έννοια ότι επιλέγονται µε µοναδικό κριτήριο τη διατήρηση της 
ισχύος που απέκτησαν την περίοδο του εµφυλίου και τη µετέπειτα περίοδο. ∆είγµα αυτής της νοο-
τροπίας αποτελεί η  πολιτική δράση της παραστρατιωτικής οργάνωσης Ι∆ΕΑ. 
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Κατά συνέπεια η συζήτηση των διεργασιών δόµησης και αποδόµησης του µετεµφυ-
λιακού κοινωνικού πλαισίου, διασυνδέεται άµεσα µε την έλευση και «την Πολιτεία» της 
δικτατορίας. Το απριλιανό καθεστώς θεωρείται  πράξη αντίδρασης του απειλούµενου τµήµα-
τος του µετεµφυλιακού πλέγµατος εξουσίας στη δηµιουργία νέων πολιτικών δεδοµένων κατά 
τη δεκαετία του ‘60 (Iστορία του Eλληνικού Έθνους 2000, 266· Kατηφόρης, Γ. 1975, 8· 
Mελετόπουλος, M. 2000, 152· Σακελλαρόπουλος, Σπ. 1998, 55, 150· Xαραλάµπης, ∆. 1999, 
83-86). Όπως επισηµαίνει εύστοχα ο Γ. Kατηφόρης, “ η 21η Aπριλίου δεν υπήρξε ένα µεµονω-
µένο ιστορικό ατύχηµα. ∆εν ήταν όπως κάποτε τη χαρακτηρίζουν, απλή “ αεροπειρατική απα-
γωγή της χώρας. Eξέφρασε πολύ βαθύτερες τάσεις της κοινωνίας  µας” (Κατηφόρης, Γ. ό.π). 

Υπό αυτό το πρίσµα, η µελέτη των κοινωνικών αντιδράσεων της  αστικής στρατηγικής 
εισάγοντας µια αντιεξαρτησιακή ερµηνευτική οπτική (Σακελλαρόπουλος, Σπ. 1998, 159), 
καθίσταται βασική ερµηνευτική κλείδα  του κοινωνικού πλαισίου επιβολής της δικτατορί-
ας.129 Η επιβολή της  και η  διάρκεια του καθεστώτος- χωρίς βέβαια να µηδενίζεται και  η συ-
νέργεια άλλων παραγόντων (ξένος παράγοντας, συνωµοσία, έκνοµη δράση επίορκων αξιω-
µατικών κ.λπ.)- αποδίδεται  κυρίως  στις αντιδηµοκρατικές ροπές της κοινωνικής δυναµικής. 
Οι διεργασίες αποδόµησης της «συντηρητικής, συντεχνιακής και προστατευτικής» µετεµ-
φυλιακής κοινωνίας, µε αφετηρία την ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας και τις εντεινό-
µενες  εκσυγχρονιστικές  και πλουραλιστικές  τάσεις  της κοινωνικής ζωής, δηµιούργησαν τις 
συνθήκες της στρατιωτικής αντίδρασης (Σακελλαρόπουλος, Σπ. 1998, 13-14). 

Η διερεύνηση του πολιτικοκοινωνικού µετεµφυλιακού περιβάλλοντος  συµπεριλαµβά-
νει τη µελέτη: του θεσµικού και ιδεολογικού πλαισίου του κράτους των εθνικοφρόνων («πα-
ράλληλο» κράτος, παρασύνταγµα, εθνικοφροσύνη, εξουσιαστικό µπλοκ κ.λπ.), των στρα-
τηγικών εκσυγχρονισµού των κοινωνικών και οικονοµικών δοµών της ελληνικής µεταπο-
λεµικής κοινωνίας,  του ρόλου και της δράσης του στρατού ως  «κρατικού µηχανισµού» και 
κέντρου εξουσίας. 

                                                 
129 Υπενθυµίζεται ότι πρόκειται κυρίως για το ερµηνευτικό πρίσµα των µελετών της τρίτης θεω-
ρητικής κατηγορίας (Χαραλάµπης, Βερναδάκης-Μαυρής, Σακελλαρόπουλος), που φαίνεται να  υιο-
θετούν εµπλουτισµένες µεθόδους προσέγγισης της κοινωνικής πραγµατικότητας της περιόδου, α-
πεγκλωβισµένες από συνωµοσιολογικές αντιλήψεις. Ιδιαίτερα στην εργασία του Σακελλαρόπουλου,  
µέσα από το συσχετισµό κοινωνικών συνθηκών, κοινωνικής δυναµικής και  δράσης του στρατού, κα-
ταδεικνύεται  ο κοµβικός ρόλος της πολυεπίπεδης ταξικής πάλης στην επιβολή του πραξικοπήµατος 
και εν γένει στη διαµόρφωση κυρίαρχων δοµών της µετεµφυλιακής κοινωνίας (ρόλος υποτιµηµένος 
µάλλον, ακόµη και στις µελέτες του ίδιου θεωρητικού παραδείγµατος π.χ. Χαραλάµπη µε την προ-
αναφερθείσα, αναλυτικά, βλ. Σακελλαρόπουλος, Σπ. 1998, 43-53). Στα πλαίσια αυτής της ερµη-
νευτικής πρότασης, διερευνώνται µε ιδιαίτερη διεισδυτικότητα και µε την παράθεση πλούσιου εµπει-
ρικού υλικού, οι  επιλογές της αστικής τάξης για την παγίωση της εξουσίας της στο µετεµφυλιακό 
σκηνικό (κράτος εθνικοφρόνων κ.λπ.).  Η αναφορά µας σε συµπεράσµατα της µελέτης του Σπ. Σακελ-
λαρόπουλου, πιστεύουµε ότι υπηρετεί τους στόχους του παρόντος τµήµατος της εργασίας µας, αφού η 
διασάφηση των  κοινωνικών συνθηκών ανάδυσης του καθεστώτος, αποκαλύπτει και ερµηνεύει την 
ύπαρξη, τις  ιδελογικές επιλογές του,  τη  θεσµική και εξωθεσµική του  δράση.   
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4.1.1  Κράτος  εθνικοφρόνων : Ιδεολογικο και θεσµικό  πλαίσιο 
 
Ένα σηµαντικό πολιτικοκοινωνικό στοιχείο επηρέασε καταλυτικά  την εξέλιξη του µε-

τεµφυλιακού κράτους (1949-1967):  H διεξαγωγή του εµφυλίου πολέµου θέτοντας σε κίνδυ-
νο τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και την επιβίωση της αστικής κοινωνίας, επέδρασε 
στις επιλογές της άρχουσας τάξης σε πολιτικό-οικονοµικό-ιδεολογικό επίπεδο (Σακελλαρό-
πουλος, Σπ. 1998, 153).  

Το ιδεολογικό-πολιτικό σκηνικό της µεταπολεµικής περιόδου καθορίζεται από τις µε-
ταβολές, που επέρχονται στις σχέσεις εξουσίας του κυρίαρχου κοινωνικού σχηµατισµού  µε 
τη συµβολή σηµαντικών παραγόντων, όπως (Τσουκαλάς, Κ. 1986, 19-28):  

1. Ο µετασχηµατισµός της δοµής της άρχουσας τάξης, µε τη µεταβολή του κυρίαρχου 
φιλελευθερισµού της προπολεµικής άρχουσας τάξης σε «µεταπρατική προσαρµαστικότητα», 
µιας ανερχόµενης άρχουσας τάξης κερδοσκόπων, µε µοναδικό σκοπό τον έλεγχο του κρατι-
κού µηχανισµού. 130 

2. Ο συνεχώς διευρυνόµενος ρόλος του κράτους και η εξάρτηση πολλών κοινωνικών 
στρωµάτων  από τον κρατικό µηχανισµό για την ικανοποίηση των συµφερόντων τους.  

3. Η µετατόπιση ισχύος µέσα στην ίδια άρχουσα οµάδα  µε την απώλεια της πραγµατι-
κής εξουσίας από το φιλελεύθερο πολιτικό κατεστηµένο και τη λειτουργία του σαν αποδεκτό 
δηµοκρατικό προσωπείο θεσµικής κάλυψης ενός αυταρχικού καθεστώτος (κράτος εθνικο-
φρόνων) µε κυρίαρχο ιδεολογικό πρόταγµα τον αντικοµµουνισµό. 

Στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία οι σχέσεις των κοινωνικών τάξεων είναι συγκρου-
σιακές-ανταγωνιστικές. Στις περιπτώσεις που η ενδογενής-συγκρουσιακή δυναµική δεν εκ-
φράζεται άµεσα στον ιδεολογικό/πολιτικό χώρο, γίνεται λόγος για συναινετικές κοινωνίες. 
Τότε  ο ψηλός βαθµός συναίνεσης απέναντι στην  ταξική δοµή και στις ταξικές σχέσεις,  α-
πόδίδεται στη δυνατότητα της άρχουσας ιδεολογίας να ενσωµατώσει τις κυριαρχούµενες 
τάξεις, µε την ενεργοποίηση κατάλληλων  µηχανισµών πολιτικής- ιδεολογικής- οικονοµικής 
ενσωµάτωσης. Αν η συναίνεση - η ενσωµάτωση δηλαδή των κυριαρχούµενων τάξεων στις 
καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής- είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναπαραγωγή των 
ταξικών σχέσεων, τότε η συγκρότηση νέας οικονοµικής βάσης – παράλληλα µε την ανα-
ζήτηση ιδεολογικών και πολιτικών στηριγµάτων- κρίνεται απαραίτητη για  την σταθεροποίη-
ση της αστικής εξουσίας και τη σύναψη ταξικών συµµαχιών131 (Χαραλάµπης, ∆. 1985, 47-
48). 

  Με την παραδοχή λοιπόν,  ότι   η πολιτική ενσωµάτωση παραµένει αναποτελεσµατική 
χωρίς την ύπαρξη της οικονοµικής, στη µετεµφυλιακή κοινωνία-µε θρυµµατισµένη την ι-
δεολογική συνοχή της εξουσίας132- φαίνεται  ότι «{…}η «οικονοµική ενσωµάτωση, οργανω-

                                                 
130 Για τις µεταλλαγές των οικονοµικο-κοινωνικών και πολιτικών δοµών και ιδιαίτερα για τις µε-
ταβολές στο πλαίσιο των κυρίαρχων τάξεων (ενδογενής αστική τάξη, µεταπρατική µεγαλοαστική) την 
ταυτότητά τους, τις συνθήκες ανάπτυξής τους, την επίδραση της αλληλόδρασής τους στην έλευση και 
την  ανατροπή  των δικτατορικών καθεστώτων στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία, βλ. Πουλαντζάς, 
Ν. 1977, 57-81. 
131 Η επίτευξη ταξικών συµµαχιών -εθνικών ή εσωτερικών  και διεθνών, θεωρούνται αναγκαίες για την 
αναπαραγωγή της ταξικής εξουσίας, διασφαλίζοντας τη συναίνεση των κυριαρχουµένων απέναντι 
στην υφιστάµενη δοµή κυριαρχίας. Πρόκειται δηλαδή για ανόµοιες ισορροπίες δυνάµεων, που εξα-
σφαλίζουν την αποδοχή ισχύος του ισχυρότερου εταίρου, κατοχυρώνοντας την κοινωνική θέση των  α-
δύναµων. (βλ. Χαραλάµπης, ∆. 1985, 52). 
132 Μετά τον επιθετικό εθνικισµό της «Μεγάλης Ιδέας», στάθηκε αδύνατη η συγκρότηση ενός από-
τελεσµατικού  ιδεολογικού σχήµατος. Η ιδεολογική κρίση του µεσοπολέµου, αποτυπωµένη στα χαρα-
κτηριστικά της θνησιγενούς Β΄Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, βρήκε πρόσκαιρη λύση στον εθνικιστικό, α-
ντικοµµουνιστικό ιδεολογικό λόγο της 4ης Αυγούστου. Η γερµανική κατοχή, η Αντίσταση, η συνερ-
γασία και ο εµφύλιος, επέφεραν όµως στη συνέχεια σηµαντικό ρήγµα στην ιδεολογική συνοχή της 
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µένη και πολύπλευρη προπαγάνδα, πολιτική τροµοκρατία, ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που ανα-
παράγει συνέχεια τη δοµή της εξουσίας  και εµποδίζει τη δηµιουργία αυτόνοµης σκέψης {…} 
είναι οι πιο θετικές προϋποθέσεις για να δηµιουργηθεί η πολιτική σταθερότητα, η ανοχή αλλά 
και η συνεργασία των καταπιεζόµενων  τάξεων{…}» (ό.π.,  49). 

Έτσι η  αναπαραγωγή της υπό αµφισβήτηση ταξικής εξουσίας  διαµεσολαβείται από: α) 
τη  δηµιουργία ισχυρού κράτους βίας (κράτος εθνικοφρόνων) µε κυρίαρχο φορέα εξουσίας το 
στρατό, β) την προσπάθεια  οικονοµικής ανασυγκρότησης και γ)  τη δηµιουργία κοινωνικών 
συµµαχιών µε τη συγκρότηση εξουσιαστικού µπλοκ133 υπό την πολιτική κηδεµονία της ∆ε-
ξιάς, από αστικά, µικροαστικά, αγροτικά στρώµατα και  µε ενοποιητικό στοιχείο τα  υλικά α-
νταλλάγµατα (πρόσληψη στο ∆ηµόσιο), και την καλλιέργεια αφηρηµένων ιδεολογηµάτων (η 
πίστη στην εθνικοφροσύνη) (Σακελλαρόπουλος, Σπ. 1998, 153-154, 156). 

Μετά τη λήξη του εµφυλίου πολέµου µε  την επιβολή της αστικής εναλλακτικής λύσης, 
κάθε διαφορετική θέση έπρεπε να αποδυναµωθεί. Απόληξη τέτοιων «αµυντικών» διαδικα-
σιών  απενεργοποίησης  απειλητικών προτάσεων,  αποτελεί το ιδεολογικό µόρφωµα του κρά-
τους των εθνικοφρόνων. 

Η αυταρχική διακυβέρνηση της χώρας από το στρατηγό Παπάγο το 1952 µετά την 
συντριπτική αυτοδυναµία του Συναγερµού,134 φαίνεται να σηµατοδοτεί µια περίοδο έκπτω-
σης της πολιτικής έννοιας του λαού, ως πηγής της εξουσίας.  O στρατός και πιο συγκεκρι-
µένα οι αξιωµατικοί του I∆EA - νικητές του εµφυλίου- νοµιµοποιούνται ως φορείς των ε-
θνικών πεπρωµένων· αφού “ως η πηγή, η εγγύηση, η προϋπόθεση της ύπαρξης του έθνους” 
(Xαραλάµπης, ∆. 1999, 77), υπερβαίνει τους υπάρχοντες θεσµούς εγγύησης του πολι-
τεύµατος (∆εξιά, Mοναρχία). Mε πρόταγµα τη φαντασιακή ταυτότητα του έθνους των εθνι-
κοφρόνων υπονοµεύει (ο στρατός) τη λαϊκή κυριαρχία και εξελίσσεται σε καθεστωτική, αντι-
κοµµουνιστική δύναµη. 

∆ιαµορφώνεται έτσι ένα εθνικιστικό µοντέλο προσέγγισης της κοινωνίας µε κέντρο το 
Στρατό. O I∆EA δεν ασχολείται µε την καπιταλιστική κοινωνία αλλά µε το έθνος, τη συνοχή 
και τη συνέχειά του. Στο πλαίσιο αυτό το EAM και η Aριστερά αποτελεί αντεθνική δύναµη, 
αφού θεωρείται µοχλός της σοβιετικής πολιτικής, της βουλγαρικής επιβολής και της σλα-
βικής επεκτατικότητας. O λαός ενοχοποιείται εθνικά και θεωρείται ανίκανος να προστατέψει 
την ελληνική κοινωνία. Έτσι,  µε την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Παπάγο, ο στρα-
τός ανάγεται σε εθνικό εγγυητή και κοµβικό σηµείο εξουσίας, αποδεκτό από τη µοναρχία 

                                                                                                                                            
εξουσίας.  Εξάλλου αποδείχτηκε και στη συνέχεια,  η ανεπάρκεια του ιδεολογήµατος του  «αντικοµ-
µουνισµού» σαν διαύλου  συναινετικών διαδικασιών (βλ. Χαραλάµπης, ∆. 1985, 50).   
133 Για λεπτοµερέστερη ανάλυση της ανατοµίας και των συνεπειών  του εξουσιαστικού µπλοκ στην 
ελληνικό κοινωνικό σχηµατισµό (δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών στρωµάτων, συνθηκών κεφαλαι-
ακής συσσώρευσης, θεσµικού πλαισίου για την χειραγώγηση των εαµικών πολιτικών δυνάµεων σύνα-
ψη ευρέων κοινωνικών συµµαχιών για την παγίωση των ταξικών σχέσεων εξουσίας), βλ. Σακελ-
λαρόπουλος, Σπ. 1998, 156-159.  
134 Ο Ελληνικός Συναγερµός, ιδρυθείς το 1951 από τον Α. Παπάγο, κατόρθωσε να επιφέρει ριζικές 
αλλαγές στην κοινοβουλευτική δόµηση της ∆εξιάς  και στη µεταπολεµική δοµή εξουσίας,  ενσωµα-
τώνοντας και συγχωνεύοντας διάφορα ρεύµατα και οµάδες της  ∆εξιάς και δηµιουργώντας ένα νέο 
κοινοβουλευτικό προσωπικό, αντίθετο από το παραδοσιακό του Λαϊκού Κόµµατος. Σηµαντικές 
αλλαγές εξάλλου επήλθαν και στο κοµµατικό σύστηµα, µε την αντικατάσταση του πολυκοµµατισµού 
από πέντε µόνο υποψήφιους συνδυασµούς στις εκλογές του 1951. Κατόρθωσε τελικά, ως νέος 
πολιτικός σχηµατισµός µε διευρυµένο χαρακτήρα και µε αρχηγό τον Α. Παπάγο,  να αποσπάσει τη 
στήριξη κέντρων βενιζελικής παράταξης και µε το πρόταγµα της υπέρβασης του προπολεµικού δι-
χασµού, να εξασφαλίσει µια πρωτοφανή µονοκοµµατική πλειοψηφία στις εκλογές του 1952. Ο 
εκλογικός του θρίαµβος υπήρξε καθοριστικός για την ελληνική µεταπολεµική ιστορία, αποτελώντας 
την αφετηρία µιας µεγάλης περιόδου διακυβέρνησης της χώρας από τη συντηρητική παράταξη, υπό 
την ηγεσία αρχικά  του Παπάγου και µετά του Καραµανλή, µε το διάδοχο σχήµα της ΕΡΕ. Αποτύπωνε 
έτσι «την επιλογή συνολικής πολιτικής κατεύθυνσης µε µακροχρόνια προοπτική» (Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους 2000, 177-183). 
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(Χαραλάµπης, ∆. 1985, 111-113).135 Tο κράτος των εθνικοφρόνων-«κράτος του οποίου την 
υπόσταση επικρατειακή και φυλετική, εγγυάται ο Στρατός» µέσα σε συνθήκες πολιτικού 
αποκλεισµού- λειτουργεί “ως επίφαση δηµοκρατίας, υπό στρατιωτική κηδεµονία” (Xαρα-
λάµπης, ∆. 1999, 81-82). 

Η  ανατοµία  εξάλλου, του  «παράλληλου κράτους» των εθνικοφρόνων,  αποκαλύπει το 
ουσιαστικό στοιχείο της µετεµφυλιακής µορφής άσκησης εξουσίας. Μετά το θάνατο του Πα-
πάγου, επί πρωθυπουργίας Καραµανλή, ένα «παρασκηνιακό συνδετικό δίχτυ από πρόσωπα» 
διευκόλυνε την επαφή των βασικών συντελεστών της τριγωνικής µορφής εξουσίας: βασιλιάς 
–στρατός, υπό την ηγεσία της παραστρατιωτικής οργάνωσης του Ι∆ΕΑ136- µυστικές υ-
πηρεσίες (ΚΥΠ), αστυνοµία- παραστρατιωτικές δυνάµεις (σώµατα πολιτοφυλακής:Τ.Ε.Α.) 
(Χαραλάµπης, ∆. ό.π., 82-83). Πρόκειται  για τη συγκρότηση µιας παράλληλης κυβέρνησης 
από εξωκοινοβουλευτικές δυνάµεις, «που υποσκέλιζε κάθε επίσηµη κυβέρνηση» στο θεσµι-
κό περιβάλλον µιας  φαινοµενικά «βασιλευόµενης κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας» (Σβορώ-
νος, Ν. 1976, 144).  

Η αστική τάξη στην Ελλάδα  µετά τον εµφύλιο, χωρίς να έχει το δικό της οργανικό, 
ιδεολογικό πλαίσιο-µια «θετική ταξική επιχειρηµατολογία»- και µε το φόβο  για την  εδραίω-
ση της εξουσίας της απέναντι στη δυτική αστική ιδεολογία του ελεύθερου ατόµου (κράτος 
δικαίου, πλουραλισµός κοµµάτων, ελεύθερες εκλογές κ.λπ.), επιλέγει να επαναφέρει αµυ-
ντικά και αντιδραστικά αξιώµατα ως θεµελιώδη ιδεολογικά σχήµατα (Τσουκαλάς, Κ. 1986, 
33·  Χαραλάµπης, ∆.1985, 50). Η συνάρθρωσή τους σε ένα συνεκτικό µόρφωµα που συ-
γκροτεί και ενοποιεί την εθνικόφρονα παράταξη, διεξάγεται υπό το καθεστώς της εµφύλιας 
εµπόλεµης κατάστασης, όταν ανταγωνιστικές και ετερόκλητες πολιτικές δυνάµεις αντιπα-
ρατάσσονται στην αριστερή παράταξη137 (Eλεφάντης, A. 1994,  645-646).  

Η ιδεολογία της εθνικοφροσύνης συγκροτήθηκε δηλαδή, όταν τέθηκε το ζήτηµα νοµής 
της µεταπολεµικής εξουσίας και της διαµόρφωσης του κοινωνικού καθεστώτος, προκειµένου 
να  εξασφαλίσει τη νίκη  της  «µαχόµενης και απειλούµενης εξουσίας» έναντι του κοινού ε-
σωτερικού εχθρού: του κοµµουνισµού. Η αντίδραση των αστικών δυνάµεων  και του συµµα-
χικού παράγοντα στο ενδεχόµενο της ριζικής ανατροπής του status quo µε την επικράτηση 
των δυνάµεων του ΕΑΜ, αποτυπώθηκε στην κατασκευή  ενός «αµυντικού» ιδεολογικού συ-
στήµατος,  µε κυρίαρχο δοµικό στοιχείο την ταύτιση του εσωτερικού εχθρού του έθνους µε 
µια εξωτερική απειλή (ό.π., 647).  

Σ’αυτό το µετεµφυλιακό πολιτικοκοινωνικό αυτό περιβάλλον,  η ιδεολογία της εθνικο-
φροσύνης, µε κύρια νοµική λειτουργία την εσωτερίκευση κανόνων και προτύπων αποδεκτής 
κοινωνικής συµπεριφοράς και  κατ΄ επέκταση τη συγκρότηση κριτηρίων νοµιµοποίησης του 
αποκλεισµού των διαφωνούντων από το «ακέραιο» εθνικό σύνολο, αποτέλεσε τη θεσµική 
βάση  λειτουργίας του κράτους  βίας των εθνικοφρόνων (Τσουκαλάς, Κ. ό.π., 35).  

                                                 
135 Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του βασιλιά Παύλου σε ανώτερους αξιωµατικούς: «Σας ανήκω και 
µου ανήκετε».  Η θέση αυτή καταδεικνύει βεβαίως και την άγνοια της µοναρχίας για την αυτόνοµη/ 
αυθαίρετη δράση στρατιωτικών κύκλων (Χαραλάµπης, ∆. ό.π., 111).  
136 Ο ιδιαίτερος ρόλος του  στρατού στην οργάνωση του µεταπολεµικού κράτους έχει αφετηρία την 
ίδρυση του Ι∆ΕΑ (Ιερός ∆εσµός Ελλήνων Αξιωµατικών) το 1944 και  είχε αποκτήσει µεγάλη επιρροή 
στο στράτευµα κατά τον Εµφύλιο. Το στρατιωτικό κίνηµα του 1951από ηγετικά του στελέχη, µε στόχο 
την ανάδειξη του υπό παραίτηση στρατάρχη Παπάγου σε ηγέτη του στρατού –στο βαθµό που 
κατέδειξε την αδυναµία ελέγχου του στρατεύµατος από το βασιλιά και την κυβέρνηση και την υ-
περοχή των στρατιωτικών µηχανισµών στο κράτος των εθνικοφρόνων- αποτέλεσε « το προοίµιο» για 
την επιβολή του απριλιανού καθεστώτος. Ενδεικτικά για το ρόλο του στρατού στο µετεµφυλιακό κρά-
τος, τους ιδρυτικούς σκοπούς και τη δράση του Ι∆ΕΑ, βλ παρακάτω και επίσης ενδεικτικά  Χα-
ραλάµπης, ∆. ό.π. 32-46). 
137 Eξάλλου, πριν τον Eµφύλιο απουσιάζουν οι όροι “ενθικοφροσύνη” και “εθνικόφρων παράταξις”. 
Για µια αναλυτική προσέγγιση της συγκρότησης και των συνεπειών “της εθνικοφροσύνης” στην ελ-
ληνική κοινωνία, βλ. Eλεφάντης, A. 1994, 645-654. 
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Σκοπός της αφενός η ηθική, πολιτική, ιδεολογική, κοινωνική και εντέλει φυσική εξό-
ντωση  των αντιπάλων και  αφετέρου η τροµοκρατία των υπολοίπων. Ελάχιστα επιδιώκεται η 
αντίκρουση της κοµµουνιστικής θεωρίας. Κυρίως επιχειρείται  η διαπόµπευση των κοµµου-
νιστών µε την κατηγορία των ξενόδουλων, των αντεθνικών, των εθνικά αλλότριων ατόµων.  
Στη συνέχεια η τερατική τους  αναπαράσταση  στην  εθνικόφρονα εικονογραφία της εποχής  
και η αντεθνική τους ειδή,  χρησιµοποιούνται για να θεµιτοποιήσουν το θάνατο,  ανάγοντας 
σε θέαρεστο έργο τις πρωτόγονες πρακτικές ηθικής,  φυσικής και πολιτικής εξόντωσης του 
Κακού από το στρατιώτη του Καλού (εκτελεστής, βασανιστής, κ.λπ.)· πρακτικές που της 
προσδίδουν έντονα στοιχεία σωµατικότητας και πρωτογονισµού.Ως ιδεολογία τρόµου εξάλ-
λου,  εφαρµόζει ανάλογες µεθόδους «ανάνηψης» και συµµόρφωσης,  τόσο  των προσβληθέ-
ντων «από το µίασµα του κοµµουνισµού» όσο και των αµφισβητιών της επωφελούς δράσης 
του νέου συστήµατος εξουσίας( Ελεφάντης, Α. ό.π, 650). 

Για τη συγκρότησή της, επιστρατεύονται παλιά ιδεολογικά στοιχεία: ιδιώνυµο, φασί-
ζοντα ιδεολογήµατα της 4ης Aυγούστου («έθνος», «στρατός», το τρίπτυχο: «πατρίς-θρη-
σκεία- οικογένεια», «παράδοση» «ελληνικότητα»), «εθνικιστικά»,  αντικοµµουνιστικά κ.λπ.  
Με τη συστηµατική µάλιστα προβολή της ένδοξης εθνικιστικής θεµατολογίας και την έντονη 
προσπάθεια εξοστρακισµού κάθε προσπάθειας άρθρωσης επικριτικού λαϊκιστικού λόγου, 
συγκροτήθηκε ένας «αµυντικός», «εσωστρεφής» και ασυνήθιστα «οπισθοδροµικός» εθνι-
κισµός για τη νεοελληνική κοινωνία.  

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι επειδή ο λαϊκιστικός λόγος συνυπάρχει µε τον ταξικό, η λέξη 
«λαός» εξαλείφθηκε και αντικαταστάθηκε από αφηρηµένες τυπικές έννοιες (π.χ  Ένωσις 
κ.λπ.) και σηµασιολογικούς πυρήνες (π.χ  εθνικός. Ελληνικός), προορισµένους να αναδεί-
ξουν την καθολικότητα των εθνικών συµφερόντων (Τσουκαλάς, Κ, 36). 

O K. ∆οξιάδης138, θέτοντας το ζήτηµα του εντοπισµού του κεντρικού Yποκειµένου 
κάθε ιδεολογίας-της ενοποιητικής δηλαδή αρχής που ρυθµίζει τελικά την αποτελεσµατικό-
τητα της διάχυσής της, διασφαλίζοντας τη φανταστική και συµβολική ενότητα των εγκαλού-
µενων ατόµων και κατά συνέπεια την άσκηση ιδεολογικής εξουσίας- ορίζει “το εθνικό 
φρόνηµα” ως το συλλογικό ιδεώδες/Yποκείµενο του ιδεολογήµατος της εθνικοφροσύνης 
(∆οξιάδης, K. 1993, 123-125). 

Στο κράτος των εθνικοφρόνων, η αναγνώριση της συλλογικής ταυτότητας, κατηγο-
ριοποιώντας τους πολίτες, καταδικάζει σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονοµικό αποκλεισµό 
τους αντεθνικώς σκεπτόµενους (Σακελλαρόπουλος, Σπ. 1998, 160 Χαραλάµπης, ∆.1999, 80). 

Tο “πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων”  αποκαλύπτει την αληθινή σηµασία της 
λέξης. Oυδέτερος όρος αρχικά, που όµως φορτίζεται αρνητικά από τις θεσµικές προϋπο-
θέσεις της κατάκτησής του, γεγονός που αναδεικνύει τη µετωνυµική σύνδεση µεταξύ των 
επιθέτων “ κοινωνικό” και “ εθνικό”. Tελικά σηµαίνει “νόµιµο φρόνηµα”, “ σωστό φρόνηµα” 
δηλαδή αντικοµµουνιστικό (∆οξιάδης, K. ό.π.,126).  

Πρόκειται δηλαδή για ενοποιητική αρχή που εµπεριέχει η ίδια το στοιχείο της αντιπα-
ράθεσης, της απόρριψης των κοµµουνιστών, γεγονός που υπονοµεύει την ενοποιητική της 

                                                 
138 O συγγραφέας ορίζοντας τους επιστηµολογικούς άξονες της µελέτης του για την ιδεολογία της 
µεταπολεµικής Eλλάδας, κάνει λόγο για την άσκηση ιδεολογικής εξουσίας µε την φουκωική έννοια 
της άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό το ενοποιητικό στοιχείο κάθε ιδεολογίας δεν 
εντοπίζεται στο εγκαλούµενο υποκείµενο µε (υ) µικρό, στην εξουσιαζόµενη δηλαδή πλευρά της 
ιδεολογίας, αλλά στην εξουσιάζουσα, δηλαδή στο εγκαλούν Yποκείµενο, στη δυνατότητά του να 
προκαλεί ταυτίσεις- µε την ψυχαναλυτική έννοια του όρου-µε το ιδεώδες του εγώ” · διαδικασία πρω-
ταρχική για τη συγκρότηση του υποκειµένου. Eξάλλου ο όρος “ενοποίηση” χρησιµοποιείται µε τη 
φουκωική έννοια “της πειθαρχικής εξουσίας”, δηλαδή “της εξουσίας ως επιτήρηση”. Σύµφωνα µε την 
εννοιολογία του Φουκώ, το υποκείµενο ταυτίζεται µε “ το επιτηρών Yποκείµενο”, εσωτερικεύοντας το 
βλέµµα του. Tο Yποκείµενο λειτουργεί ως ενοποιητκό/πειθαρχικό στοιχείο/ “εσωτερικευµένος πα-
ρατηρητής” µε πολλαπλούς τρόπους, που καθορίζονται τόσο από τη φύση του όσο και από τη θέση του 
στο συγκεκριµένο  ιδεολογικό λόγο (βλ. ∆οξιάδης, K. 1993, 124). 
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δράση. Έτσι τελικά η  ιδεολογία “αυτοαναιρείται”, ανίκανη να λησµονήσει “τον εσωτερικό 
τεµαχισµό της”, “ την εσωτερική της ρήξη” · στην περίπτωσή µας τον εµφύλιο πόλεµο και τις 
µνήµες του.  Kοινωνία και έθνος  στο κράτος των εθνικοφρόνων, διαιρούνται σε κοµµουνι-
στές και µη (Xαραλάµπης, ∆. 1999,  80). Kατά συνέπεια τα υποκείµενα “καλούνται να ταυ-
τιστούν µε κάτι, που διαρκώς παραπέµπει στη διαίρεση, στην αποσύνθεση του ίδιου τους του 
εαυτού{...}” ( ∆οξιάδης, K. 1993, 127). Eποµένως το συλλογικό ιδεώδες του αντικοµµου-
νισµού,  εξ’ορισµού  “αρνητικό,  κατασκευασµένο δια τη βίας από τους νικητές του εµφυλί-
ου”, για τη συνένωση των ιδεολογικών συνιστωσών του τρίπτυχου  «πατρίς-θρησκεία-οικο-
γένεια»- όσο και αν υποστηρίζεται από θεσµικά και εξωθεσµικά µέτρα, τελικά υπονοµεύει 
την κυριαρχία της εθνικοφροσύνης (ό.π.,128).139 

Με βασική πολιτική και ιδεολογική αρχή οικοδόµησης της µετεµφυλιακής κοινωνίας 
την ολοκληρωτική πόλωση, το κράτος- φορέας µεγάλης κοινωνικής σηµασίας, τόσο λόγω 
της ισχύος του µέσα σε  περιβάλλον θεσµικής  ανισχυρίας άλλων παραγόντων, όσο και του 
διευρυµένου ρόλου του - αποτέλεσε τον κυριότερο µοχλό ιδεολογικού πειθαναγκασµού 
(Τσουκαλάς, Κ.1986, . 29-30).140 

Αναγκαία κρίνεται  για τη  βιωσιµότητα του µετεµφυλιακού καθεστώτος και  τη  σύνα-
ψη ταξικών συµµαχιών, η ενίσχυση µεσαίων στρωµάτων µέσα από την κατασκευή ενός 
χειραγωγήσιµου ιδεολογικού υποσυστήµατος (ιδεολογική ενσωµάτωση), η  ανανέωση δηλα-
δή  του συστήµατος κάθετης κοινωνικής κυριαρχίας  και η ολοκλήρωση δικτύων συµφερό-
ντων. Επιχειρείται έτσι, µε τη συµβολή του κράτους και του παρακράτους, η κατασκευή 
νέων δικτύων και οµάδων προνοµιούχων, µε την ανασυγκρότηση «µιας εύπλαστης µικρο-
αστικής τάξης» από κερδοσκόπους της Κατοχής και υπολείµµατα προπολεµικής µικρο-
αστικής τάξης. Πρόκειται για µια εσκεµµένη ιδεολογική  και πολιτική επιθετική  επιχείρηση 
που είχε σαν αποτέλεσµα την εγκατάσταση ενός κράτους  «διακρίσεων»  µε γνωρίσµατα ό-
πως: η µόνιµη λειτουργία των στρατοπέδων συγκέντρωσης, η οργάνωση της προπαγάνδας 
υπό την αιγίδα των ενόπλων δυνάµεων, η θεσµοποίηση των πιστοποιητικών των κοινωνικών 
φρονηµάτων(Τσουκαλάς, Κ. ό.π.,  33). 

H κοινωνική διαίρεση γίνεται µε εθνολογικά και όχι ταξικά κριτήρια, αφού εκείνο που 
προέχει είναι η διατήρηση της πολιτικής εξουσίας. Tο αταξικό µετεµφυλιακό κράτος από-
τελείται από πολίτες µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Με την εξισωτική έγκληση προς τους 
πολίτες και την εσκεµµένη αποσιώπηση της διαλεκτικής σχέσης κοινωνικών τάξεων- και 
κράτους-βασικής αρχής του καπιταλιστικού συστήµατος- στον κρατικό λόγο, δηµιουρ-
γείται/κατασκευάζεται για την προστασία της πολιτικής εξουσίας ένα δίπολο ενσωµάτω-
σης/αποκλεισµού, που επιβιώνει µε την άσκηση κατασταλτικής και οικονοµικής βίας (Σακελ-
λαρόπουλος, Σπ., ό.π.,  161). 

Στο κράτος των εθνικοφρόνων, η υποταγή –αποϊδεολογικοποίηση των ηττηµένων, ε-
πιχειρείται µε το Σύνταγµα του 1952 και το παρασύνταγµα -παράλληλο θεσµικό πλαίσιο 
κατασταλτικών µέτρων, αποτελούµενο από  “ανοµοιογενή νοµοθετικά κείµενα”(A λιβιζάτος, 
N. 1995, 526)- το οποίο διατηρώντας σε ισχύ τα έκτακτα µέτρα της περιόδου 1946-1949141 -

                                                 
139‘Όπως επισηµαίνεται από τον Κ. ∆οξιάδη, για τη συγκρότηση των υποκειµένων  µε  βάση το πα-
ραπάνω τρίπτυχο,  απαιτείται  άσκηση ιδεολογικής βίας, που ως τρόπος επιβολής εξουσίας  µπορεί να 
τροµοκρατήσει, επιβάλλοντας τη θέληση του φυσικά και θεσµικά ισχυρότερου, χωρίς όµως να µπορεί 
να διασφαλίσει την αυτόβουλη συµµόρφωση των υποκειµένων στα κελεύσµατά της. (∆οξιάδης, Κ., 
ό.π., 128) 
140 Ο Κ. Τσουκαλάς,  σχολιάζοντας το στιγµατισµό της µεταπολεµικής κοινωνικής δοµής µέχρι και το 
1974,  από την ιδεολογική και πολιτική πόλωση της µετεµφυλιακής περιόδου, θεωρεί πρωτόγνωρη τη 
θεσµική, ιδεολογική ελαστικότητα των αρθρωµένων πολιτικών δυνάµεων της περιόδου (βλ. Τσου-
καλάς, Κ. 1986, 19). 
141 Πρόκειται για  «θεσµική πρωτοτυπία» του κράτους των εθνικοφρόνων, αφού θεσµοί του εµφυλίου 
λειτουργούν µέσα σε περιβάλλον ενός τυπικά τουλάχιστον κοινοβουλευτικού κράτους (βλ. Τσουκα-
λάς, Κ.1986, 18-19).Yπενθυµίζεται ότι η Bουλή µε το ψήφισµα της 29ης Aπριλίου 1952 αποφάσισε τη 
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παρά τον προφανή αντισυνταγµατικό τους χαρακτήρα-νοµιµοποιεί τις διώξεις και τις εκτελέ-
σεις των µη εθνικοφρόνων, αυτών δηλαδή που δεν διέθεταν “υγιή” κοινωνικά φρονήµατα 
(Σακελλαρόπουλος, Σπ. 1998, 165). 

Στο σύνταγµα του 1952,142  ο κλασικός χάρτης των ατοµικών και συλλογικών ελευθε-
ριών του Έλληνα πολίτη - ήδη σε ισχύ από το 1911- σηµαδεύεται από ιδεολογικούς προσα-
νατολισµούς και συχνά ακυρώνεται µε την ύπαρξη ρητρών και παραποµπών στον κοινό νο-
µοθέτη,  µε στόχο τη διαφύλαξη της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας (Aλιβιζάτος, N. 1995, 
526, 530-536). 

O επίσηµος ιδεολογικός λόγος της µετεµφυλιακής περιόδου, όπως τουλάχιστον κατά-
γράφεται στα επίσηµα νοµικά κείµενα, συναρθρώνεται µε βάση τα ασαφή ιδεώδη/ έννοιες 
του “ελληνοχριστιανικού πολιτισµού”, “ του νοµιµόφρονα και εθνικόφρονα πολίτη”, τη  
διατήρηση του απροσδιόριστου πολιτειακού ή κοινωνικού καθεστώτος (Σακελλαρόπουλος, 
Σπ. 1998, 160-164). Όµως το νοµικό κενό της χρήσης τέτοιων αφηρηµένων εννοιών,  δεν εί-
ναι τυχαίο, αφού φαίνεται να καλύπτεται µε την επίκληση του νοµοθετικού οπλοστασίου 
έκτακτης ανάγκης του εµφυλίου, συµβάλλοντας στη θεµιτοποίηση  της  λειτουργίας “του πα-
ρασυντάγµατος” (A λιβιζάτος, N, ό.π., 528-530). Παράλληλα, η υιοθέτησή τους αποκαλύπτει 
τους άξονες συγκρότησης της ταυτότητας των ελλήνων πολιτών στην προδικτατορική Eλ-
λάδα· και κατ’επέκταση την ιδεολογική µήτρα του κοινωνικού αποκλεισµού. Mε βάση τα 
δυο συνθετικά του επιθετικού προσδιορισµού: Έλληνας και Xριστιανός, “οι άθεοι και ανθέλ-
ληνες εαµοβούλγαροι” στερούνται  την ιδιότητα του πολίτη. 

∆ιατάξεις που αναφέρονται σε  θεµελιώδεις αρχές της εκπαιδευτικής πολιτικής και της 
δηµόσιας διοίκησης: στα παιδαγωγικά ιδεώδη και στα καθήκοντα του δηµοσίου υπαλλήλου, 
αναδεικνύουν την προσήλωση του συνταγµατικού νοµοθέτη στις ελληνοχριστιανικές αξίες 
αλλά και στην προσπάθεια εξαφάνισης κάθε ριζοσπαστικής εκδήλωσης. H εκπαίδευση στο 
µετεµφυλιακό κράτος έχει σκοπό “την ηθικήν και πνευµατικήν αγωγήν και την ανάπτυξιν της 
εθνικής συνειδήσεως των νέων, επί τη βάσει των ιδεολογικών κατευθύνσεων του ελληνο-
χριστιανικού πολιτισµού”  (άρθρο 16, παρ.2) και  “ {...} ο δηµόσιος υπάλληλος οφείλει πίστιν 
και αφοσίωσιν εις την Πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη, είναι εκτελεστής  της θελήσεως του 
κράτους και υπηρετεί τον λαόν. {...} Iδεολογίαι σκοπούσαι την δια βιαίων µέσων ανατροπήν του 
υφιστάµενου πολιτειακού ή κοινωνικού καθεστώτος αντίκεινται απολύτως προς την ιδιότητα 
του δηµοσίου υπαλλήλου”  (άρθρο  100, παρ.1 και 2) (Aλιβιζάτος, N., ό.π.,  526-527). Μάλι-
στα, η θεσµική εµφάνιση του δηµόσιου υπαλλήλου µε τη διττή ιδιότητα του « εκτελεστή» της 
κρατικής βούλησης και του υπηρέτη του λαού, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη συγκρουσιακής 
δυναµικής και συνακόλουθα επιλογής ανάµεσα στην εκτέλεση των δυο αυτών ρόλων, αφού η 
δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα καθίσταται θεσµικά προνόµιο των νοµιµοφρόνων και εθνι-

                                                                                                                                            
διατήρηση σε ισχύ του θεσµικού πλαισίου της προαναφερθείσας περιόδου, αν και περιείχε διατάξεις 
που ήταν αντίθετες µε το σύνταγµα του 1952, προβάλλοντας το επιχείρηµα «του διαρκούς εµφυλίου 
πολέµου» και της συνέχισης της κοµµουνιστικής ανταρσίας ( Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 2000, 
179).  Σχηµατίστηκε έτσι µε το πρόσχηµα “των γνωστών ανωµάλων περιστάσεων της µεταπολεµικής 
ανασυγκροτήσεως της χώρας” µια παράλληλη “αντισυνταγµατική νοµιµότητα”(A λιβιζάτος, N. 1995, 
537-542). Για την αντιφατικότητα  του Συντάγµατος 1952 και  των ψηφισµάτων που αποτέλεσαν το 
“παρασύνταγµα” καθώς και για τον τρόπο και τις συνέπειες του δυαδικού συνταγµατικού καθεστώτος, 
βλ. Kατηφόρης, Γ. 1975, 80-88. 
142 Πρόκειται για την «εν συνόλω» επικύρωση του Σχεδίου Συντάγµατος που είχε εκπονήσει η 
Επιτροπή του ΞΗ΄ Ψηφίσµατος στις 23 ∆εκεµβρίου 1949, το οποίο όµως λόγω της διάλυσης της 
∆’Αναθεωρητικής Βουλής, δεν συζητήθηκε τότε. Αποτελεί  αναθεωρηµένη εκδοχή των Συνταγµάτων 
1864/1911 – έντονα επηρεασµένο από τον Εµφύλιο- που παρά τη κατοχύρωση του κοινοβουλευτικού 
χαρακτήρα του πολιτεύµατος, εµφανίζει αντιφιλελεύθερες ροπές. Χαρακτηριστικές είναι οι ρυθµίσεις  
για τις εκτεταµένες νοµοθετικές και εκτελεστικές αρµοδιότητες του βασιλιά (Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους ό.π). 
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κοφρόνων πολιτών (Σακελλαρόπουλος, Σπ.1998, 162). 143 Η νοµιµοφροσύνη και το «ποιόν», 
δηλώνοντας την ικανότητα υπακοής και εξυπηρέτησης του λόγου της εθνικοφροσύνης, 
αξιολογείται από ειδικές επιτροπές µε κύριο µέληµα την επιλογή των εµπίστων, που δεν 
αρκούνται  µόνο στην προσφορά υπηρεσίας αλλά δρώντας ως «κέρβεροι ιδεολογίας» θα 
καταστούν µαζί µε τις ένοπλες δυνάµεις και τις δυνάµεις καταστολής σε εργαστήρι εθνικο-
φροσύνης ( Ελεφάντης, Α. ό.π., 651). 

Η ιδεολογία της εθνικοφροσύνης, επί δύο δεκαετίες  λειτούργησε  ως ιδεολογικό σύστη-
µα νοµιµοποίησης εξουσίας στο µεταπολεµικό κράτος. Κατόρθωσε µε την επιβολή της 
πολωτικής διάκρισης εχθρού/φίλου, να πετύχει τη συνένωση των πιο ετερόκλητων αστικών 
δυνάµεων και την οργανική αλληλεγγύη των λαϊκών –µικροαστικών στρωµάτων. Στοιχεία και 
πρακτικές όµως, που την κατέστησαν λειτουργική κατά τη διάρκεια του πολέµου (τροµο-
κρατία, εξαγορά, σωµατικότητα, πρωτογονισµός),  έδρασαν στη συνέχεια υπονοµευτικά. Ως 
εµπόλεµη ιδεολογία τρόµου,  βιώσιµη στις  συνθήκες πόλωσης που δηµιούργησαν οι πολι-
τικο-κοινωνικές  επιλογές του κράτους των εθνικοφρόνων, κατέρρευσε  τελικά, όταν σταµά-
τησε να επιζεί το φάντασµα της κοµµουνιστικής απειλής. Οι τελευταίοι που αναζήτησαν 
σ’αυτή τις νοµιµοποιητικές τους αξίες, ήταν οι συνταγµατάρχες της 21ης Απριλίου(ό.π., 652). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                 
143 Με τη λήψη θεσµικών µέτρων (ν.516/1948, εγκύκλιος 153/1954 του υπουργείου Εσωτερικών), η 
εθνικοφροσύνη και το υγιές κοινωνικό φρόνηµα, καθίστανται προϋποθετικοί όροι για οποιαδήποτε 
συναλλαγή του πολίτη µε τον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα (πρόσληψη στο ∆ηµόσιο, η φοίτηση στα Α.Ε.Ι, 
η χορήγηση διαβατηρίου κ.λπ.) 
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4.1.2  Η παθολογία των µετεµφυλιακών πολιτικοκοινωνικών      
         δοµών ως δίαυλος  του απριλιανού  καθεστώτος 
 
Το µετεµφυλιακό τρίγωνο εξουσίας- παγιώνοντας το αστικό καθεστώς- κατοχύρωνε  τη 

φαινοµενική ισχύ του βασιλιά, επέτρεπε τον ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας από το στρατό 
και υπέθαλπε τη συστηµατική αποδυνάµωση του κοινοβουλίου από την εκτελεστική εξουσία. 

Το αίτηµα για εκβιοµηχάνιση, υπό συνθήκες µάλιστα ανταγωνισµού αµερικανικού και 
ευρωπαϊκού κεφαλαίου και µε την προοπτική σύνδεσης µε την Κοινή Αγορά, δηµιουργώντας 
προϋποθέσεις κοινωνικής συναίνεσης και εν δυνάµει νέες ταξικές ισορροπίες και εξουσια-
στικές δοµές- αντίθετες µε τις µετεµφυλιακές- δηµιουργούσε νέους ορίζοντες ανάπτυξης για 
την ελληνική κοινωνία,  υποσκάπτοντας όµως την υπάρχουσα αστική κοινωνική δοµή και 
συνεπακόλουθα τη βιωσιµότητα του µετεµφυλιακού πλέγµατος εξουσίας. 

Στο µετεµφυλιακό πολιτικο-κοινωνικό σχηµατισµό κατά τη δεκαετία του ’60, τα δυο 
αστικά κόµµατα ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση) και ΕΚ (Ένωση Κέντρου)144 αποτελούν 
τις εναλλακτικές λύσεις για την προώθηση του αιτήµατος  αστικού εκσυγχρονισµού της 
χώρας. Οι διαφορές τους εντοπίζονται στην επιλογή µεθόδου για την επίτευξη της εντατικο-
ποίησης της καπιταλιστικής συσσώρευσης και της αναπαραγωγής της αστικής εξουσίας, µε  
προϋπόθεση την ταξική πειθαρχία και την ανεµπόδιστη αναπαραγωγή της ταξικής εξουσίας 
(Χαραλάµπης, ∆. ό.π.,  121). 

Η πρώτη που στηριζόταν στην ταξική συµµαχία που συνιστούσε τη ∆εξιά (µε εκπρό-
σωπο τον κοµµατικό συνδυασµό της ΕΡΕ), έθεσε ως πρώτο στόχο της πολιτικής της τη 
δηµιουργία εξαγωγικής  βιοµηχανίας  µε τη βοήθεια του  ξένου κεφαλαίου,  ενεργοποιώντας 
όλους εκείνους τους µηχανισµούς του κράτους των Εθνικοφρόνων: τεχνοκρατική οργάνωση, 
πολιτική καταπίεση,  διατήρηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, που όχι µόνο θα διατη-
ρούσαν το κατεστηµένο εξουσιαστικό πλέγµα αλλά και θα το διεύρυναν µε την προσθήκη 
νέων µεσοαστικών και λαϊκών στρωµάτων, εν ονόµατι µιας ταχύρυθµης οικονοµικής ανά-
πτυξης (ό.π., 105).  

Η δεύτερη, που στηρίχτηκε στη συσπείρωση των κυριαρχουµένων τάξεων (περιθω-
ροποιηµένα µικροαστικά στρώµατα από το πελατειακό σύστηµα, εργατικά στρώµατα χα-
µηλού βιοτικού επιπέδου) κατά τη διεξαγωγή της προσπάθειας αυταρχικού εκσυγχρονισµού 
µετά το 1952, έθεσε ως βασικό στόχο την διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς, θεωρώντάς τον 
ως βασική προϋπόθεση για την δηµιουργία βάσης κοινωνικής συναίνεσης απέναντι στην 
εξουσία (ό.π.). Ιδεολογικό στήριγµα αυτής της λύσης αποτέλεσε το πρόταγµα της τεχνο-
κρατικής-εξελικτικής ανάπτυξης. Η ενσωµάτωση και η πλατιά κοινωνική συναίνεση αποτέ-
λεσαν την απάντηση του προτεινόµενου αυτού µοντέλου για τη λύση των αδιεξόδων του κλί-
µατος  πολιτικής πόλωσης- βασικού χαρακτηριστικού του κράτους των εθνικοφρόνων (ό.π., 
121). 

Ο Καραµανλής στις αρχές της δεκατετίας του ’60 προσπάθησε να προωθήσει τη δια-
δικασία εκβιοµηχάνισης µέσα στο νέο διεθνές πολιτικοκοινωνικό σκηνικό, διασφαλζοντας 
ένα ορθολογικότερο πλαίσιο άσκησης πολιτικού ελέγχου και διευκολύνοντας τις συνθήκες 
καπιταλιστικής συσσώρευσης. Η επίτευξη του σχεδίου  τεχνοκρατικού εκσυγχρονισµού, γνω-
στού ως «βαθεία τοµή εις το Σύνταγµα», θέτοντας νέες πολιτικοοικονοµικές επιλογές, 

                                                 
144
Υπενθυµίζεται ότι η Ε.Κ µε πρόεδρο τον Γ. Παπανδρέου, δηµιουργήθηκε µε την  ενοποίηση των 

κοµµάτων του κεντρώου χώρου( πολιτικών δυνάµεων µεταξύ ΕΡΕ και Ε∆Α), που γνωστοποιήθηκε τη 
µέρα ανακοίνωσης της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών του 1961. Η ίδρυσή της επηρέασε το 
πολιτικό σκηνικό της περιόδου, περιορίζοντας την Ε∆Α στην τρίτη θέση και  καθιστώντας τη νοµή της 
εξουσίας υπόθεση των «εθνικοφρόνων» κοµµάτων (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 2000, 202).Κόµµα 
µε αρχηγική πολιτική αντίληψη, δε φαίνεται  να απόκτησε  ούτε ενιαία ιδεολογία ούτε και συγκεκρι-
µένες κοµµατικές λειτουργίες  (ό.π., 210). 
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αναδιοργάνωνε το µετεµφυλιακό πλέγµα εξουσίας, προωθώντας παράλληλα ένα αυταρ-
χικότερο µοντέλο διακυβέρνησης. 

 Η δόµηση ενός συγκεντρωτικού πόλου εξουσίας αποτελούσε βασική παράµετρο για 
την αποτελεσµατικότητά του.  Προέβλεπε έτσι την ενδυνάµωση της εκτελεστικής εξουσίας  
εις βάρος των άλλων δύο πόλων (βασιλιά, στρατού),  την περαιτέρω υποβάθµιση του κοινο-
βουλίου και την ασφυκτικότερη πίεση στους κοµµατικούς συνδυασµούς της Αριστεράς. Η  
αναπαραγωγή της αντικοµµουνιστικής ιδεολογίας. και η θεσµοθέτηση νέων µηχανισµών κα-
ταναγκασµού, µε το πρόσχηµα της «καταχρήσεως των ατοµικών δικαιωµάτων εις βάρος του 
δηµοκρατικού πολιτεύµατος και των λοιπών ελευθεριών» (πρόταση 1 παρ.2), υπηρετούσαν 
στην ουσία την ανάγκη αυξηµένης καταστολής και συγκεντρωτισµού, για την  αντιµετώπιση 
των  αντιδράσεων  παραδοσιακών ταξικών συµµαχιών στήριξης της αστικής εξουσίας, υπό  
τις εκρηκτικές συνθήκες καπιταλιστικής συσσώρευσης  (Xαραλάµπης, ∆. 1999, 124, 129).  

Στην Eλλάδα της δεκαετίας του ‘60 το αίτηµα της υπέρβασης των µετεµφυλιακών 
πολιτικών δοµών και του δηµοκρατικού εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας οδηγεί 
στο συνασπισµό των κεντρώων  δυνάµεων (∆ιαµαντόπουλος, Θ. 1997, 213-214). 

Tο νέο κοινωνικό-οικονοµικό πλαίσιο επιβάλλει “τη διεύρυνση της συµµετοχής,  το ά-
νοιγµα του ασφυκτικού κλοιού”, δηλαδή “το µετασχηµατισµό του κράτους των εθνικοφρό-
νων, την περιθωριοποίηση ή την οµαλοποίηση του ρόλου του Στρατού, το τέλος του πολιτι-
κού συστήµατος υπό κηδεµονία” (Xαραλάµπης, ∆. 1999, 83). 

Tελικά η δεκαετία του ‘60 χαρακτηρίζεται ως περίοδος της αντίφασης µεταξύ της λο-
γικής της κοινωνικής ενσωµάτωσης (αποεαµοποίηση) και  της λογικής των µετεµφυλιακών 
δοµών. H αδυναµία άρσης της οδηγεί στην επιβολή  της δικτατορίας (ό.π, 83-84). 

Η πτώση Καραµανλή, το άµεσο αποτέλεσµα  της αντίδρασης Παλατιού και στρατού 
στην πρόταση συνταγµατικής µεταρρύθµισης, ανέδειξε όχι µόνο τις εσωτερικές αντιφάσεις 
της προσπάθειας αστικού εκσυγχρονισµού, αλλά και τα όρια του ηµικοινοβουλευτικού συ-
στήµατος της περιόδου (Σακελλαρόπουλος, Σπ. ό.π, 258). Σηµατοδότησε και εξέλιξε µια πο-
ρεία κοινωνικής ανατρεπτικής δυναµικής-ορατής ήδη µετά τις εκλογές του 1961- (Ανένδο-
τος,145 εκλογική νίκη ΕΚ 1963146- αποµάκρυνση ∆εξιάς από την κυβέρνηση, συνολική 
πολιτική διαφοροποίηση σηµαντικών τµηµάτων του ελληνικού πληθυσµού προς αριστερή 
κατεύθυνση,  διαδοχικές εκλογικές νίκες της ΕΚ στις εκλογές Φεβρουαρίου 1964 και στις 
δηµοτικές εκλογές Ιουλίου 1964, υπόθεση Ασπίδα, Ιουλιανά,147 εκδήλωση αποστασίας, κρί-
ση κοµµάτων), η οποία τερµατίστηκε µε την έλευση του απριλιανού καθεστώτος . 

                                                 
145 Χαρακτηρισµός που αναφέρεται στην αντιπολιτευτική στρατηγική της ΕΚ µετά τις εκλογές του 
1961- το εκλογικό πραξικόπηµα, όπως τις αποκαλούσε ο Γ. Παπανδρέου- που στόχευε στην αµφι-
σβήτηση της κυβερνητικής νοµιµότητας. Εκφράστηκε µε  δηµόσιες συγκεντρώσεις καταγγελίας της 
κυβέρνησης και συλλαλητήρια, διογκούµενα µάλιστα το 1962 λόγω της λαϊκής δυσαρέσκειας από την 
υλοποίηση των  κυβερνητικών  µέτρων. Η πολιτική κρίση της περιόδου, που κορυφώθηκε µετά τη 
δολοφονία του βουλευτή της Ε∆Α Γρ. Λαµπράκη, σε συνδυασµό µε την πολιτειακή,  λόγω διαφωνιών 
Καραµανλή και Ανακτόρων, οδήγησε στην παραίτηση της κυβέρνησης και στην αναχώρηση του 
Καραµανλή  από την Ελλάδα (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό.π., 205-206). 
146 Η εκλογική νίκη της ΕΚ οδήγησε στο σχηµατισµό της αποκαλούµενης «κυβέρνησης των 50 
ηµερών», η οποία εφάρµοσε µια φιλελεύθερη εσωτερική πολιτική µε στόχο τον εκδηµοκρατισµό και 
τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας ζωής,, διευρύνοντας  έτσι την εκλογική της βάση. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον για την παρούσα µελέτη, παρουσιάζει η έναρξη της  προσπάθειας εκπαιδευτικής µεταρρύθ-
µισης, στην οποία θα αναφερθούµε εκτενέστερα παρακάτω (Ιστορία Ελληνικού Έθνους ό.π., 208). 
147 Πρόκειται για την έντονη αντίδραση του λαού στην απόλυση του Γ. Παπανδρέου από το βασιλιά 
Κωνσταντίνο,  και στο διορισµό αδύναµων κυβερνήσεων «Αποστασίας» από τον κεντρώο χώρο και µε 
την οµόφωνη γνώµη της ΕΡΕ, µετά τη διαφωνία τους για το διορισµό του υπουργού Εθνικής Άµυνας 
Π. Γαρουφαλιά και την ανάληψη του υπουργείου από τον ίδιο τον Γ. Παπανδρέου, λίγο πριν την 
έναρξη της ανάκρισης για την υπόθεση Ασπίδα, της οποίας πολιτικός καθοδηγητής εφέρετο ο γυιός  
του Πρωθυπουργού,  Α. Παπανδρέου. Κατά την προσπάθεια της µοναρχίας ουσιαστικά  να  παρακάµ-
ψει το  σύστηµα πλειοψηφικής διακυβέρνησης, χάθηκε ο πολιτικός έλεγχος πάνω στο Στρατό, οξύν-
θηκαν οι συνθήκες πολιτικής πόλωσης (έντονες διαδηλώσεις), επανήλθε το καθεστωτικό ζήτηµα και 
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Η γενικευµένη κρίση της περιόδου 1965-67 σε οικονοµικό148-πολιτικοϊδεολογικό 
επίπεδο,149 αποδοµεί το ιδεολογικό πλαίσιο του κράτους των εθνικοφρόνων και απειλεί ευθέ-
ως  να ανατρέψει το τριγωνικό µετεµφυλιακό σύστηµα  εξουσίας. Η αδρανοποίηση της αρχής 
λαϊκής κυριαρχίας από τη µοναρχία -θεµελιώδους άξονα του κοινοβουλευτικού πολιτεύ-
µατος- µε το σχηµατισµό των κυβερνήσεων  Αποστατών, αποτελεί την αφετηρία οξύτατης 
κρίσης του ελληνικού µεταπολεµικού κοινοβουλευτισµού (κρίση εκπροσώπησης). 150 Εξάλ-
λου, σύµφωνα µε το ∆. Χαραλάµπη, η έντονη ιδεολογική θεώρηση του κοινοβουλευτισµού 
κατά τη δεκαετία του ’60, συντελώντας στον υπερτιµηµένο του ρόλο-όπλο στα χέρια των 
επικριτών του µετεµφυλιακού πλέγµατος εξουσίας και συνεπώς,  αρνητικό στοιχείο για την 
αναπαραγωγή της κυριαρχίας της αστικής τάξης, ουσιαστικά συσκοτίζει τα όριά του και 
καθιστά εύκολη την ανατροπή του (Χαραλάµπης, ∆. 1985, 199-200).  

H εκλογική νίκη της Ένωσης Kέντρου το 1964 µε ποσοστό 53%, εκφράζοντας τη 
δυναµική για την αναγόρευση του Kοινοβουλίου ως τον κυρίαρχο φορέα/πόλο εξουσίας - και 
κατά συνέπεια προβάλλοντας το αίτηµα για τον εκδηµοκρατισµό της ελληνικής κοινωνίας 
και την ανατροπή της άνισης ισορροπίας µεταξύ στρατού/µοναρχίας και κοινοβουλίου/ κυ-
βέρνησης, θεωρήθηκε απειλητική για τα θεµέλια της µετεµφυλιακής εξουσίας.151 Η  Ένωση 
Κέντρου  όµως για να επιβιώσει, έπρεπε να αποδεχθεί το µετεµφυλιακό πλέγµα εξουσίας: τη 
µοναρχία ως κεντρικό εκφραστή της ταξικής εξουσίας,  τη διατήρηση των καταναγκαστικών 
µηχανισµών  και τον δευτερεύοντα ρόλο της κυβέρνησης, αναπαράγοντας αντίθετα µε τη 
λαϊκή εντολή – τις αδυναµίες του συστήµατος.152 Το αδιέξοδο του µεταπολεµικού κοι-

                                                                                                                                            
δηµιουργήθηκε  τελικά πολιτικό κενό, που καλύφθηκε µε την στρατιωτική αντίδραση (Ζαχαρόπουλος, 
Γ.1976 70-71˙ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ό.π., 219). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κατάσταση που 
επικράτησε,  θεωρείται  από το ∆. Χαραλάµπη «επαναστατική», θέση που αντικρούει ο  Σπ. Σακελλα-
ρόπουλος, µιλώντας για  ζήτηµα αναδιαµόρφωσης και όχι κατάργησης των σχέσεων εξουσίας (πο-
λιτικής-οικονοµικής-ιδεολογικής). Αναλυτικότερα, βλ. (Σακελλαρόπουλος, Σπ. 1998, 256-257). 
148 Αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντικός παράγοντας, για την επίτευξη στην ελληνική οικονοµία  
συγκριτικά µεγαλύτερων ρυθµών ανάπτυξης από τους ευρωπαϊκούς, θεωρείται η δηµιουργία κάθε-
στώτος συσσώρευσης, βασισµένου στη µεγάλη συµπίεση των εισοδηµάτων. Έτσι ως κύρια κοινωνικό-
οικονοµικά χαρακτηριστικά της περιόδου, καταγράφονται: η υπερεκµετάλλευση εργαζόµδενων στρω-
µάτων, υποανάπτυκτο κράτος πρόνοιας, άνισες συνθήκες διαβίωσης µεταξύ αγροτικών και αστικών 
στρωµάτων. Θεωρούνται µάλιστα και τα βασικά αίτια για την ιδεολογική και πολιτική µεταστροφή  
των αγροτικών στρωµάτων, στην άρση δηλαδή της στήριξής τους στο αστικό ηγεµονικό µπλοκ. Για 
πληρέστερη ανάλυση των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών της περιόδου, την ανάπτυξη του αγρο-
τικού κινήµατος, κατά την περίοδο 1964-67, καθώς και για τα χαρακτηριστικά και τη δράση της εργα-
τικής τάξης, βλ. ενδεικτικά  Σακελλαρόπουλος, Σπ.1998, 169-190, 219-257) 
149 Το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο της περίοδο στιγµατίζεται  από την προβληµατική κατάσταση των 
κοµµάτων.  Ενδεικτικά αναφερόµαστε : στη χαλαρή ενδοκοµµατική δοµή και ιδεολογική συνοχή της 
ΕΚ, στον εγκλωβισµό της ΕΡΕ στα  παραδοσιακά εµφυλιοπολεµικά αντικοµµουνιστικά σύνδροµα, µε 
συνέπεια την αδυναµία προσαρµογής της στα νέα πολιτικοκοινωνικά δεδοµένα, στην Ε∆Α, παγι-
δευµένη στην πολιτική κρίση που είχε δηµιουργηθεί στο διεθνές κοµµουνιστικό κίνηµα  από την ιδεο-
λογική αντιπαλότητα  ανάµεσα στη σοβιετική και κινέζικη ηγεσία. Παράλληλα καταλυτική επίδραση 
στη αποδόµησή του, έχει η έκνοµη - συνταγµατικά αλλά χαρακτηριστική για το µετεµφυλιακό σύ-
στηµα εξουσίας- πολιτική κινητικότητα ζωτικών  χώρων της δηµόσιας ζωής (Ανάκτορα- Ένοπλες 
∆υνάµεις), αδυνατούν να δεχθούν την πολιτική αλλαγή µετά τη νίκη της ΕΚ  
150 Αποκαλυπτική  για τα αδιέξοδα του κοινοβουλευτικού συστήµατος είναι η ρητορική  ερώτηση του 
Γ. Παπανδρέου, µετά την ορκωµοσία της τρίτης κυβέρνησης αποστατών : «Ποιος κυβερνά την Ελ-
λάδα; Ο βασιλεύς ή ο  λαός;» 
151 Όπως επισηµαίνει ο Χαραλάµπης, για πρώτη φορά µετά τον εµφύλιο και την ανασυγκρότηση της 
αστικής εξουσίας, η πολιτικοποίηση των εργαζοµένων και των πλατιών µικροαστικών στρωµάτων – 
αν και περιορισµένη µέσα στα πλαίσια των αστικών θέσεων της ΕΚ- είχε καταφέρει να θέσει τις προϋ-
ποθέσεις αλλαγής ποιότητας λειτουργίας του κοινοβουλευτισµού, καθιστώντας επιτακτικό το αίτηµα 
της αναδιοργάνωσής του, παρά τη δράση των µηχανισµών καταναγκασµού των µέχρι τότε εξουσιαστι-
κών δοµών (Χαραλάµπης, ∆, 1985, 171). 
152 Προϋπόθεση για την υλοποίηση της µεταρρυθµιστικής πολιτικής της ΕΚ  ήταν η  ανάγκη υποχω-
ρήσεών της στην «ηγετική νόµιµη, θεσµοθετηµένη έκφραση του κρατικού καταναγκασµού»: τη µο-
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νοβουλευτισµού εντείνεται µε την εµφάνιση πρακτικών αποσταθεροποίησης της κοινο-
βουλευτικής νοµιµότητας, την απώλεια ελέγχου στο στρατό και τη συνεχή απειλή πραξικο-
πήµατος (Χαραλάµπης, ∆. ό.π.,175). 153 Επιπρόσθετα η λήψη  µέτρων από την κυβέρνηση, µε 
στόχο την εξάλειψη  του εµφυλιοπολεµικού κλίµατος από τη δηµόσια ζωή,154 προκαλεί τις 
αντιδράσεις των συντηρητικών πολιτικών κύκλων, που παραµένουν υποστηρικτές των εµφυ-
λιοπολεµικών/αντικοµµουνιστικών ιδεολογηµάτων της εθνικοφροσύνης (Ιστορία του Ελλη-
νικού Έθνους ό.π., 211).  

H χαλαρή ενδοκοµµατική δοµή και συνοχή της κεντρώας παράταξης, καθώς και η 
ύπαρξη αριστερών δυνάµεων στο εσωτερικό της, προσέφερε τη δυνατότητα και το πρόσχηµα 
στο µετεµφυλιακό πολιτικό περιβάλλον να παρεµποδίσει την παραµονή της στην εξουσία,  
καθιστώντας τελικά “νόθο” το δικοµµατισµό της περιόδου και αναπόφευκτη την ανατροπή 
της  δηµοκρατίας (∆ιαµαντόπουλος, Θ. 1997, 213-215). 

Η δεκαοχτάµηνη ακινησία στην πολιτική ζωή της Ελλάδας (Ιούλιος 1965-Απρίλης 
1967)-“immobilisme”, όπως αποκαλείται από τους Γάλλους µελετητές- στιγµατισµένη  από 
αδυναµία εκτέλεσης κυβερνητικού έργου από τα κυβερνητικά σχήµατα που διαδέχτηκαν την 
απολυµένη κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, θεωρείται ένας από τους βασικούς πολιτικούς συντε-
λεστές επιβολής της δικτατορίας (Ζαχαρόπουλος, Γ.1976,70). Χαρακτηριστική είναι η επισή-
µανση του Βεργόπουλου «{…} ότι η εξάντληση του µετεµφυλιακού κύκλου έκανε τη 
στρατιωτική δικτατορία να µοιάζει µε «κάθαρση» (Σακκελαρόπουλος, Σπ.1998, 15). Παράλ-
ληλα καταλυτικό ρόλο φαίνεται να διαδραµάτισε και η υποτιθέµενη ύπαρξη κοµµουνιστικού 
κινδύνου και επανάληψης του «∆εκεµβριανού ξεσηκώµατος». Η επίπλαστη αίσθηση της 
κοµµουνιστικής απειλής- καλλιεργηµένη σχολαστικά από µερίδα του Τύπου- και κατά συνέ-
πεια οι ενδεχόµενες αρνητικές συνέπειες της για την πολιτική σταθερότητα και το δυτικό 
προσανατολισµό της Ελλάδας, προσέφεραν ασφαλές άλλοθι στην ακραία στρατιωτική πα-
ρέµβαση(Ζαχαρόπουλος, Γ.1976,72). 

Η αναζωογόνηση  των µεσσιανικών τάσεων των στρατιωτικών, αποδίδεται όµως και σε 
ψυχολογικούς λόγους. ∆εν υπήρχαν κρατικοί  σταθεροί  αντισταθµιστικοί θεσµοί για τις κυ-
βερνητικές κρίσεις. Χωρίς σαφή διαχωριστική γραµµή µεταξύ Κυβέρνησης και Κράτους,  
όταν δηλαδή δεν υπάρχει αυτονόµηση ης διοικητικής γραφειοκρατίας από τις κοµµατικές 
πολιτικές, οι παρατεταµένες πολιτικές κρίσεις, όχι µόνο εξαντλούν τα ηθικά αποθέµατα των 
πολιτών αλλά δηµιουργούν σοβαρά  κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα, δυσχεραίνοντας πα-
ράλληλα τη λειτουργία του διοικητικού µηχανισµού. Η επιδείνωση εξάλλου των έµφυτων 

                                                                                                                                            
ναρχία, τουλάχιστον όσον αφορά τη δράση του στρατού και των σωµάτων ασφαλείας. Εξάλλου ο 
έλεγχος του στρατεύµατος αποτελούσε κοµβικό σηµείο για την ουσιαστική  άσκηση της εξουσίας. Κα-
θοριστικό ρόλο φαίνεται να έπαιξε η ατολµία των αστικών δυνάµεων  να αξιοποιήσουν την κοινο-
βουλευτική τους δύναµη, περιορίζοντας τη δύναµη των ανακτόρων και καθιστώντας δυνατή την εφαρ-
µογή της µεταρρυθµιστικής πολιτικής της ΕΚ ανεξάρτητα από τη βούληση της µοναρχίας. Στο πλαίσιο 
αυτό η λύση της ΕΚ για τον αστικό εκσυγχρονισµό της χώρα (βλ. παραπάνω), προϋπόθετε-αντίθετα µε 
τη λαϊκή εντολή-πολιτική µεταρρυθµίσεων χωρίς συνέπειες στην οργάνωση της εξουσίας. Αναλυτι-
κότερα για τις συνθήκες πραγµατοποίησης  και τα αδιέξοδα της µεταρρυθµιστικής πολιτικής της ΕΚ,  
βλ  Χαραλάµπης, ∆. ό.π., 167-181. Επίσης ενδεικτικά για τα όρια της µεταρρυθµιστικής πολιτικής της 
ΕΚ, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 2000,  211-212 και  234-235. 
153 Ήδη το καλοκαίρι του 1964 είχαν διατυπωθεί ανησυχίες για τη µάλλον  ανεξέλεγκτη δράση ακρο-
δεξιών οργανώσεων, αντίθετες µε τον κοινοβουλευτισµό. Ενδεικτική για την κυοφορία πραξικοπη-
µατικών τάσεων,  αποτελεί και η εκδήλωση τον Ιούνιο 1965 του «Σαµποτάζ στον Έβρο» από τον αντι-
συνταγµατάρχη Γ. Παπαδόπουλο, µε διττό µάλλον σκοπό: την προσπάθεια ενοχοποίησης των κοµ-
µουνιστών και την ευκαιρία επιβολής ενός «τοπικού» πραξικοπήµατος στη Θράκη (Ιστορία του Ελλη-
νικού Έθνους ό.π., 214 και  216).  
154 Αναφερόµαστε σε µέτρα όπως,  η όχι ιδιαίτερη πετυχηµένη  προσπάθεια απεµπλοκής των αρχών α-
σφαλείας από την τακτική αστυνόµευση και την καταγραφή των πολιτικών φρονηµάτων, η απε-
λευθέρωση πολιτικών κρατουµένων κ.λπ. Πάντως η λήψη τους αποδοκιµάστηκε έντονα από την ΕΡΕ 
αλλά και από εκπροσώπους της δεξιάς πτέρυγας του Κέντρου (βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ό.π., 
212). 
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αντιπολιτευτικών διαθέσεων των µονίµων αξιωµατικών, δεδοµένης της επαγγελµατικής τους 
και κοινωνικής τους θέσης (απραξία λόγω της εικοσάχρονης ειρήνης, ταύτιση Στρατού και  
∆εξιάς µε συνέπεια την πτώση του κοινωνικού τους γοήτρου, παραµέληση υλικών αναγκών, 
κ.λπ.) φαίνεται να αποτελεί µια άλλη πτυχή του ψυχολογικού παράγοντα στην επιβολή του 
στρατιωτικού καθεστώτος (Ζαχαρόπουλος, Γ. ό.π., 72-74). 

 Μετά την κρίση του 1965-67, σε ένα τέτοιο πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον «επονείδι-
στης» για λόγους πολιτικής σκοπιµότητας «περιφρόνησης» στις δηµοκρατικές αρχές», τα 
διάχυτα αισθήµατα διάψευσης και ανησυχίας στο Σώµα των αξιωµατικών, δηµιούργησαν  τις 
αναγκαίες ψυχολογικές προϋποθέσεις για την επέµβαση του Στρατού στην πολιτική ζωή (Ζα-
χαρόπουλος, Γ.1976,72-74). 

Mε εµφανή την  αδυναµία των θεσµικών παραγόντων να βρουν βιώσιµη λύση, που θα 
έθετε όρια στον εκδηµοκρατισµό του πολιτικού συστήµατος,155 η περίοδος γενικευµένης 
δοµικής κρίσης της ελληνικής κοινωνίας µετά τις εκλογές του 1964, τελειώνει µε την επι-
βολή του στρατιωτικού καθεστώτος στις 21-4-1967 και την ανάδειξή του στρατού - για άλλη 
µια φορά µετά τον εµφύλιο- ως του πιο ισχυρού πόλου εξουσίας (Σακελλαρόπουλος, Σπ. 
1998, 151·Xαραλάµπης, ∆. 1999, 84). 

Η προσπάθεια ερµηνευτικής προσέγγισης του κοινωνικού πλαισίου προς τη δικτατορία, 
φαίνεται να αναδεικνύει στη διάδραση δύο παραγόντων: των µεταλλαγών  που επέφερε ο α-
νταγωνισµός των τριών κέντρων εξουσίας στο πολιτικοκοινωνικό σκηνικό και του ρόλου της 
ταξικής πάλης στη διαµόρφωση της πολιτικής εξουσίας (Σακελλαρόπουλος, Σπ. ό.π.,  260). 
Στο πλαίσιο αυτό τα γεγονότα του 1965 και η αποποµπή του Γ. Παπανδρέου µετά τη ρήξη 
του µε τον Κωνσταντίνο, ισοδυναµεί µε άρνηση αποδοχής από τις κυρίαρχες τάξεις οποιασ-
δήποτε αλλαγής στη µετεµφυλιακή διάρθρωση εξουσίας.(ό.π). Με ορατή τη νίκη της Ε.Κ 
στις προκηρυχθείσες εκλογές το Μάη του 1967 και τη συνεπακόλουθη αναβάθµιση του ρό-
λου του κοινοβουλίου ως του ισχυρότερου πόλου εξουσίας,  η στρατιωτική επέµβαση από-
τελεί την απάντηση της αστικής τάξης στις προσπάθειες φιλελευθεροποίησης και την υ-
λοποίηση των στόχων του Ι∆ΕΑ µέσα στο πλαίσιο της σχετικά αυτόνοµης παρουσίας του 
στρατού στο πολιτικό σύστηµα. 

Η στρατιωτική δικτατορία δεν αποτελεί προϊόν µιας γραµµικής τελεολογικής πορείας. 
Aντίθετα, το καθεστώς επιβάλλεται σε µια δεκαετία κοινωνικού µετασχηµατισµού (πορεία 
αστικοποίησης) και απεγκλωβισµού από τη µετεµφυλιακή κατάσταση. H φραγή κάθε εκδη-
µοκρατισµού του πολιτικού συστήµατος ανάγεται σε πρωταρχικό της µέληµα και η δικτα-
τορία ως “τελευταία έκφραση του αποτελέσµατος του εµφυλίου” υπονοµεύει την πορεία 
εκδηµοκρατισµού της ελληνικής κοινωνίας (Xαραλάµπης, ∆. 1999, 86-87). 

 
 

                                                 
155 Oι κυβερνήσεις Aποστασίας προσεγγίζονται ως απόρροια της παραπάνω αδυναµίας του πολιτικού 
συστήµατος. Αναλυτικότερα βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους  ό.π., 218-222 
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4.1.3.  Η στρατιωτική  δικτατορία ως αποτέλεσµα του ρόλου του     
          στρατού στη µεταπολεµική  οργώνωση εξουσίας 

 
Η επιβολή της δικτατορίας, δεν πρέπει να εκληφθεί ως συγκυριακή αντίδραση του 

στρατού στην πολιτική κρίση. O στρατιωτικός της χαρακτήρας µάλιστα, παραπέµπει σε ζη-
τήµατα  δοµής, ιεραρχίας  θέσης,  ρόλου και λειτουργίας  του στρατού στη µεταπολεµική ορ-
γάνωση εξουσίας. Η ερµηνεία της ακραίας παρεµβατικής δράσης του µε την εγκαθίδρυση 
του απριλιανού καθεστώτος,  συµπεριλαµβάνει  τόσο τη θεωρητική προσέγγιση του κρατικού 
µηχανισµού «Στρατός» όσο και  τη συζήτηση της ιστορικής  πορείας  του ελληνικού στρατού 
κατά την περίοδο 1949-1967. 

 Αν και δεν υπάρχει οµοφωνία µεταξύ των πολιτειολόγων (Huntington, Finner, Van 
Doorn  κ.λπ.) για τον εντοπισµό γενικά των παραµέτρων/αιτιών παρεµβατικότητας του στρα-
τού, είναι εφικτή µια λειτουργική-για τις ανάγκες της µελέτης µας- διάκρισή τους, µε άξονα 
τη διαλεκτική σχέση στρατού και κοινωνικού συστήµατος. Σύµφωνα έτσι, µε µάλλον  ιν-
στρουµενταλιστικού χαρακτήρα προσεγγίσεις, παραβλέπεται  η επίδραση της ταξικής πάλης 
στα πλαίσια ενός κοινωνικού σχηµατισµού για τη διαµόρφωση της κρατικής υλικότητας  και 
την ανάδειξη στη συνέχεια, του φορέα (κοινοβουλευτική κυβέρνηση, δικαστική εξουσία, 
στρατός κ.λπ.) που –ανάλογα µε τους συσχετισµούς δύναµης- θα οργανώσει την εξουσία της 
κυρίαρχης τάξης. Με βάση αυτή την οπτική γωνία, απορριπτική της ενιαίας, «συστηµατικής» 
προσέγγισης της πολιτικής εξουσίας156- ο στρατός προσεγγίζεται ως ανεξάρτητος διαµορ-
φωτής γεγονότων. 157 

Έτσι η  διακριτή κοινωνική ταυτότητα του στρατού,  µε στοιχεία όπως:  µεγάλη εσωτε-
ρική συνοχή, τεχνικές ικανότητες, καθοριστικός ρόλος για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής, 
χαµηλή κοινωνική καταγωγή, προσδοκία προσωπικών κερδών, συσχετίζεται µε την πολιτική 
εµπλοκή του  και την ανάδειξή του σε αυτόνοµο κέντρο εξουσίας, ιδιαίτερα σε περιόδους 
κοινωνικής κρίσης. Επιπρόσθετα, ο Finner επισηµαίνει την  επίδραση δύο παραµέτρων: α) 
της ικανότητας και επιθυµίας του στρατού για παρέµβαση και β) του πολιτικο-κοινωνικού 
περιβάλλοντος δράσης του. Μάλιστα, στα πλαίσια του ίδιου θεωρητικού ρεύµατος ο 
Huntington, ασκώντας κριτική στις θέσεις που ανάγουν τα κοινωνικά και οργανωτικά χα-
ρακτηριστικά του στρατιωτικού κατεστηµένου σε βασικά αίτια των στρατιωτικών επεµ-
βάσεων, συσχετίζει  το επίπεδο πολιτικής αγωγής της κοινωνίας µε την αποδοχή της έκνοµης 
δράσης του στρατού.158 

                                                 
156 Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο  Ν. Πουλαντζάς- υποστηρικτής µιας τέτοιας οπτικής- καθιστά την ταξική 
σύγκρουση  βασική συνιστώσα του ορισµού της έννοιας «εξουσία»-αντίθετα µε άλλες δηµοφιλείς 
ορισµούς στην πολιτική θεωρία (Lasswel, Weber)- µιλώντας  για  «την ικανότητα µιας κοινωνικής τά-
ξης να πραγµατοποιεί τα ειδικά της αντικειµενικά συµφέροντα», ικανότητα εξαρτώµενη από την 
«ικανότητα και των άλλων τάξεων να πραγµατοποιήσουν τα συµφέροντά τους». Υπό την έννοια αυτή, 
κέντρα εξουσίας θεωρούνται πολιτικοί θεσµοί, αυτόνοµοι  προς τις κοινωνικές τάξεις, που στοχεύουν 
στην οργάνωση της ταξικής εξουσίας. 
 Για τη διασάφηση της έννοιας και για  λεπτοµερή ανάλυση των πεδίων αναφοράς της όπως: κοινωνι-
κή δύναµη, υποπροσδιορισµένη κοινωνική τάξη µέσω της παρουσίας κατάλληλων αποτελεσµάτων, 
οργάνωση εξουσίας µια τάξης, ταξικά συµφέροντα κ.λπ. , βλ.Πουλαντζάς, Ν.1985, τόµος Α΄, 142-162.   
157 Για διεξοδικότερη ανάλυση του κρατικού µηχανισµού «στρατός», της δοµής και της λειτουργίας 
του  µέσα από την  προσέγγιση θέσεων  κυρίαρχων θεωρητικών ρευµάτων  (συντηρητικό- µαρξιστικό), 
βλ. Σακελλαρόπουλος, Σπ. ό.π., 262-277. 
158 Υιοθετώντας το θεωρητικό σχήµα του Rostow για τη διάκριση των ανθρώπινων κοινωνιών 
σύµφωνα µε το επίπεδο πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικής ανάπτυξης, θεωρεί ότι µόνο οι υποανά-
πτυκτες κοινωνίες µε την υπερπολιτικοποιηµένη δοµή που παρουσιάζουν, «ανέχονται» τη συµµετοχή 
του στρατού στη διανοµή εξουσίας˙ άποψη, που όµως δεν ερµηνεύει την εκδήλωση στρατιωτικών 
πραξικοπηµάτων και σε άλλες χώρες µε ψηλούς δείκτες ανάπτυξης (Γερµανία, Ισπανία, Ιταλία κ.λπ.),  
εκτός των νοτιοαµερικανικών και αφρικανικών. Για τα ερµηνευτικά αδιέξοδα της θεωρίας του  
Huntigton , βλ.  Σακελλαρόπουλος, Σπ. ό.π., 272-275.  
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Πάντως σε κάθε περίπτωση, σηµαντική θεωρείται η συµβολή  παρατηρήσεων των 
θεωρητικών Huntington, Finner, Van Doorn  κ.λπ.,  για τη διασάφηση της εσωτερικής λει-
τουργίας και του ρόλου του στρατού. Όπως ένας οποιοσδήποτε άλλος οργανισµός στα πλαί-
σια του καπιταλιστικού καταµερισµού εργασίας, παρουσιάζει µια ανελαστική δοµή οργά-
νωσης, ορθολογικά ιεραρχηµένη µε άξονα την ύπαρξη ενός κεντρικού καθοδηγητικού κέ-
ντρου. Το στρατιωτικό ήθος, µε συνιστώσες: πατριωτικό συναίσθηµα, αδιαφορία για τα πολι-
τικά πράγµατα, ισχυρό αίσθηµα καθήκοντος, πουριτανική ηθική, αποτελεί καθοριστικό συ-
ντελεστή της οµοιογένειας του στρατού (Σακελλαρόπουλος, Σπ. ό.π., 268-269). Eξάλλου,  ι-
δεολογικά, ο µιλιταρτιστικός συντηρητισµός του, εκδηλώνεται µε την προσήλωσή του σε 
σταθεροποιητικούς µηχανισµούς της κοινωνίας (εκκλησία, οικογένεια κ.λπ.) και τη συνακό-
λουθη έµπρακτη υποστήριξη των αξιών και υποστηρικτικών θεσµών τους, σε περίπτωση 
απειλής τους. (ό.π 279). 

Αντίθετα κατά τη µαρξιστική άποψη- µε βασική παραδοχή την αναγωγή της πάλης των 
τάξεων σε καθοριστικό παράγοντα µορφοποίησης των ανθρώπινων κοινωνιών- ο µετασχη-
µατισµός του κοινοβουλευτικού αστικού κράτους σε φασιστικά και δικτατορικά καθεστώ-
τα,159 αποδίδεται στην όξυνση της ταξικής πάλης ή µε άλλα λόγια στην ανάγκη επίλυσης των  
«κρίσεων ηγεµονίας  του  άρχοντος συγκροτήµατος και των σχέσεων του τελευταίου µε τις 
λαϊκές µάζες»(ό.π.265). 

Ο κίνδυνος διατάραξης του συσχετισµού δυνάµεων στο εξουσιαστικό µπλοκ προς φι-
λολαϊκότερες κατευθύνσεις, οδηγεί στη γένεση του κράτους έκτακτης ανάγκης, µε  τη δρα-
στηριοποίηση του σκληρού πυρήνα του αστικού κράτους (στρατός, αστυνοµία, δικαιοσύνη, 
µυστικές υπηρεσίες κ.λπ.),  την υποβάθµιση της εκτελεστικής εξουσίας στον κρατικό µηχανι-
σµό και συνακόλουθα στην αναγωγή των υπηρεσιών κατασταλτικού χαρακτήρα, σε ουσια-
στικό κέντρο  άσκησης εξουσίας. Υπό αυτήν την έννοια, η παρεµβατική δράση του στρατού 
υποδηλώνει την αντίδραση του συστήµατος για τη διατήρηση της ισορροπίας του σε επίπεδο 
ιδεολογικό, οικονοµικό, πολιτικό(ό.π.276). 

Στη συνέχεια της µελέτης, θεωρούµε απαραίτητη  την ένταξη της παραπάνω θεωρητι-
κής προβληµατικής στη λειτουργία του ελληνικού στρατού κατά την περίοδο 1949-1967, 
προκειµένου να κατανοηθεί η πορεία προς τη στρατιωτική δικτατορία.  Η ερµηνεία  της δρά-
σης του στρατού στο µετεµφυλιακό πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο, θεµελιώνεται στη διάκριση 
και στη διερεύνηση των  αποτελεσµάτων  της  συνύπαρξης δοµικών  και συµπληρωµατικών 
αιτίων (πρωτευόντων-δευτερευόντων), όπως: α) του διευρυµένου πολιτικού ρόλου του στρα-
τού κατά την προδικτατορική περίοδο, µε νοµιµοποιητική βάση την αντιµετώπιση του αντι-
κοµµουνιστικού κινδύνου και β) της συνακόλουθης ανάπτυξης «συντεχνιακών» αιτηµάτων 
των µικροαστών αξιωµατικών.  

Έχει ήδη συζητηθεί ότι το κράτος των εθνικοφρόνων αποτελούσε κράτος υπεροχής 
στρατιωτικών µηχανισµών. Ο στρατός, ως βασικό µέσο επίτευξης του πολιτικής νίκης της 
αστικής τάξης αλλά και των  πολιτικών της για την επανασυγκρότηση και την εδραίωση της 
ηγεµονίας της, µετατρέπεται σύµφωνα µε µελετητές της περιόδου, σε άµεση ή έµµεση κυ-
βερνώσα κατηγορία στο µεταπολεµικό κράτος. Ο στρατιωτικός χαρακτήρας δηλαδή της 
ταξικής επικράτησης µετά τη λήξη του Εµφυλίου, σφραγίζει την οργάνωση της ταξικής εξου-
σίας, ανάγοντας το στρατό σε βασικό µηχανισµό αναπαραγωγής της πολιτικής εξουσίας. 

 Η λειτουργία του όµως ως προστάτη του µετεµφυλιακού πλέγµατος εξουσίας και η 
µετεξέλιξή του σε αυτόνοµο κέντρο εξουσίας, έχει αφετηρία την ίδρυση το 1944 στη Μ. 
Ανατολή και στη συνέχεια, την ήδη από τα πρώτα  µεταπολεµικά χρόνια,  έντονη παρουσία, 

                                                 
159 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Ν Πουλαντζάς  διασυνδέει την επικράτηση ολοκληρωτικής πολιτικής 
µορφής µε την απουσία άµεσης έκφρασης  ή πτώσης της  ταξικής πάλης στους πολιτικούς θεσµούς, 
αφού όπως υποστηρίζει : « Το ολοκληρωτικό κράτος, εµφανίζεται µόνο σε µια κοινωνία µάζας, όπου µη 
λειτουργώντας  πια η ταξική συµµετοχή, το άτοµο παραδίδεται κατ’ευθείαν στην πολιτική εξουσία».  
Αναλυτικότερα, βλ. Πουλαντζάς, Ν. 1985 τόµος Β΄, 160-161.  
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της ενδοστρατιωτικής οργάνωσης  Ι∆ΕΑ (Ιερός ∆εσµός Ελλήνων Αξιωµατικών) και των 
µεταµορφώσεών της .160 Παρενθετικά σηµειώνουµε ότι  η  δράση του συσχετίζεται άµεσα µε 
την έλευση του στρατιωτικού καθεστώτος, αφού όπως υποστηρίζεται, λειτούργησε σαν «θερ-
µοκήπιο» καλλιέργειας της δικτατορίας (Λεντάκης, Α. 2000, 135), προσφέροντας στον Πα-
παδόπουλο- µετά  την ένταξή του το 1947 και σε συνδυασµό µε τη θέση του στην ΚΥΠ 161 - 
τη δυνατότητα να οργανώσει το πραξικόπηµα, πλαισιώνοντας- ήδη από το 1965 – καίριες θέ-
σεις του στρατεύµατος (στρατιωτικές µονάδες, Κέντρο Εκπαιδεύσεως στο Γουδί) και την 
ΚΥΠ, µε άτοµα της εµπιστοσύνης του (ό.π., 139). 

Σύµφωνα µε πρωτόκολλα της οργάνωσης, η  πολιτική εξουσία θεωρείται φαύλη και  το 
έθνος ταυτίζεται µε το στρατό, που προβάλλεται ως γνήσιος εκφραστής των εθνικών συµ-
φερόντων. Στο πλαίσιο αυτό µοναρχία,162 πολιτικά κόµµατα και λαός,  αποτελούν για τον 
Ι∆ΕΑ δευτερεύοντα επίπεδα αναφοράς- εργαλεία για την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του 

                                                 
160 Η δηµιουργία της «ηµιπαράνοµης-ηµινόµιµης» οργάνωσης του Ι∆ΕΑ, βασίστηκε στη συγχώνευση 
του Συνδέσµου Αξιωµατικών Νέων (ΣΑΝ) της Μ. Ανατολής και άλλων µικρών οµάδων της Ελλάδας: 
Τρίαινα κ.λπ. Ο ΣΑΝ – ο βασικός πυρήνας του Ι∆ΕΑ- λειτουργούσε ήδη από την κατοχή ως ηµιαυ-
τόνοµο στρατιωτικό τµήµα µε δικούς τους στόχους-συχνά αντίθετους µε τους µοναρχικούς. ∆ιέθετε 
συλλογική ηγεσία σαν ανώτατη αρχή, µε τίτλο « ∆ιοικούσα ∆έσµη» και άλλες µικρότερες «∆ιοικούσες 
∆έσµες» («∆έσµες Φρουρών», «∆έσµες Μονάδων»). Αποκαλυπτική για τους σκοπούς της οργάνωσης, 
φαίνεται και η αντιστοιχία της λέξης «∆έσµη» µε την ιταλική Fascio, ειδικά αν συσχετιστεί µε τον 
κύριο ιδρυτικό σκοπό της: την επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ  αρχικά 
ιδρύθηκε µε το «άλλοθι» της αντιµετώπισης της κοµµουνιστικής ανταρσίας και της εξυγίανσης του 
στρατεύµατος «εκ τυχόν συµπαθούντων  τον κοµµουνισµόν, όχι µόνο συνέχισε να δρα αλλά και 
ενδυναµώθηκε  στο µεταπολεµικό κράτος- παρά την ύπαρξη συγκροτηµένου στρατού και την ήττα της 
αριστεράς- µε τη συνδροµή µυστικών υπηρεσιών (ΚΥΠ κ.λπ.) Αισθητή έγινε η παρουσία του µε τη 
διεξαγωγή του στρατιωτικού κινήµατος το 1951. Μελετητές µάλιστα της δράσης του, θεωρούν το κί-
νηµα του 1951 αφετηρία για τη µετεξέλιξη του Ι∆ΕΑ σε νόµιµη στρατωτική ηγεσία, αφού οι κινη-
µατίες επάνδρωσαν θέσεις –κλειδιά στο στράτευµα (Χαραλάµπης, ∆. ό.π., 46). Εξάλλου, όπως ανα-
γράφεται και σε άκρως απόρρητη εγκύκλιο της οργάνωσης-δηµοσιευµένη από τον Α. Λεντάκη- η 
ισχυροποίησή της, θεωρείται µονόδροµος, µέχρι οι περιστάσεις να επιτρέψουν την εφαρµογής της 
µοναδικής λύσης για την αντιµετώπιση της πολιτικής σήψης: της ∆ικτατορίας του Ι∆ΕΑ. Από-
καλυπτική είναι η επισήµανση άρθρου του Βήµατος (16-3-75): «{…}, εδυνάστεuσε άδικα και αναίτια 
τις Ένοπλες ∆υνάµεις.{…}.Τα µέλη αυτής της λέσχης, γινήκανε παραστρατός και ο ένας βοηθούσε τον 
άλλο  και όλοι µαζί τον εαυτόν τους, µε αντικειµενικό σκοπό να καταλάβουν ολόκληρη την πυραµίδα της 
ιεραρχίας {…} φροντίζανε απόστρατοι πια να πιάνουν τα καλύτερα πόστα στην πολιτική τους ζωή {…}» 
(βλ. Λεντάκης, Α. ό.π., 136). Έτσι ενέργειες όπως: η ευνοϊκή υπηρεσιακή  µεταχείριση των µελών του 
(προαγωγές- κατάληψη καίριων θέσεων για το έλεγχο του στρατεύµατος σε αρχηγεία Γενικών Επιτε-
λείων κ.λπ.), αναδιάρθρωση διοίκησης του στρατιωτικού µηχανισµού, µε την ενδυνάµωση του ρόλου 
των Γενικών Επιτελείων και οι εκκαθαρίσεις στο στράτευµα  πριν τις εκλογές του 1952, είχαν αποτέ-
λεσµα όχι µόνο τον ουσιαστικό έλεγχο του στρατού από τον Ι∆ΕΑ αλλά και τη νοµιµοποίηση της 
αυτονοµίας του στρατιωτικού µηχανισµού απέναντι στην πολιτική εξουσία (βλ. αναλυτικότερα  για τη 
συγκρότηση, τους ιδρυτικούς σκοπούς του Ι∆ΕΑ,  και συνοπτική περιγραφή της παρακρατικής του 
δράσης,  Λεντάκης, Α. 2000,  144, 358-359, 362-368 επίσης: Σακελλαρόπουλος, Σπ, όπ., 278-280 και 
Χαραλάµπης, ∆. 1985, 35-46).  
161 Ο Γ. Παπαδόπουλος εκµεταλλευόµενος τη θέση στην ΚΥΠ, διοικούσε το Γραφείο Εσωτερικών 
Πληροφοριών επί πέντε χρόνια, καταφέρνοντας να Ι∆ΕΟποιήσει το στράτευµα.  Μελλοντικά στηρίγ-
µατα του καθεστώτος (Αγγελής, Μπαλόπουλος, Ιωαννίδης, Μέξης κ.λπ.) κατέλαβαν « κατ’εκλογήν» 
θέσεις κλειδιά  στο στρατό και στην ΚΥΠ, µετά από αδιαφανείς διαδικασίες. Λίγο πριν το πραξικό-
πηµα, το στράτευµα φαίνεται να’χει απαλλαχθεί από τους ενοχλητικούς (αποποµπή αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α  
αντιστράτηγου Τσολάκα, του αρχηγού Χωροφυλακής  αντιστράτηγου Παναγιωτακόπουλου  κ.λπ.) (βλ. 
Λεντάκης, Α. ό.π., 138-140).  
162 Αισθητή γίνεται µάλιστα η απουσία  στο καταστατικό του Ι∆ΕΑ  αναφοράς στο βασιλικό θεσµό και 
στο πρόσωπο του βασιλιά.  Ο Ι∆ΕΑ δεν διακατέχεται από φιλοµοναρχικές τάσεις. Η εκδήλωση πίστης 
στο βασιλιά  φαίνεται ότι αποτελεί λύση ανάγκης για την τήρηση των ισορροπιών του µετεµφυλιακού 
τριγώνου εξουσίας, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν µέσα στο στράτευµα και φιλοβασιλικοί 
αξιωµατικοί. (βλ. Χαραλάµπης, ∆. ό.π., 232). Αξίζει να σηµειωθεί ότι,  όταν η µοναρχία αδυνατεί να 
εξασφαλίσει τη διατήρηση της µετεµφυλιακής δοµής εξουσίας, αγνοείται ως κέντρο εξουσίας. Την 
αναδιοργάνωση των εξουσιαστικών δοµών  αναλαµβάνει ο στρατός. (ό.π., 235) 
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Ι∆ΕΑ, τη µοναδική λύση για την εξυγίανση της πολιτικής ζωής, αφού «{…}διά την σωτηρίαν 
ενός ασθενούς,  όταν προχωρήση η σήψις, µόνον τα δραστικά φάρµακα επιφέρουν την ί-
ασιν{…}» (Λεντάκης, Α. ό.π., 358). Η αυτοσυνειδησία του στρατού για το πολιτικό του βά-
ρος αποτυπώνεται  µάλιστα στους ιδρυτικούς σκοπούς της οργάνωσης,  που έχει αποστολή 
την επιτήρηση/κηδεµονία της µεταπολεµικής ελληνικής κοινωνίας και την τιµωρία των 
«δοσιλόγων»(κοµµουνιστών κ.λπ.) «έναντι της πατρίδος» (ό.π). 163 

Ο µετεµφυλιακός  στρατός, ελεγχόµενος  ουσιαστικά  από τον Ι∆ΕΑ  ανέλαβε να   εκ-
προσωπήσει τα ταξικά συµφέροντα της άρχουσας τάξης - αντί των παραδοσιακών εκπρο-
σώπων- τους αστούς πολιτικούς. Αποτέλεσε έτσι τον πυρήνα του αυταρχικού πλέγµατος 
εξουσίας στο κράτος των εθνικοφρόνων, όπως αυτό είχε συγκροτηθεί µε την ενεργοποίηση 
παρακρατικών

164 και κρατικών µηχανισµών καταστολής (Χωροφυλακή, Αστυνοµία). Η 
αυτόνοµία της στρατιωτικής εξουσίας, η υπαγωγή του κρατικού µηχανισµού στον απόλυτο έ-
λεγχό  του µε την κατάληψη ηγετικών θέσεων του στρατεύµατος από µέλη του,  κατακτήθη-
κε  µε  τον αρχιστράτηγο Παπάγο, ο οποίος διασφάλιζε µέχρι και το θάνατό του, τη νοµό-
τυπη άµεση  παρουσία του στρατού στην ελληνική πολιτική ζωή (Χαραλάµπης, ∆. ό.π.,  229-
230,232). Η ταύτιση όµως της νόµιµης στρατιωτικής ηγεσίας µε τον Ι∆ΕΑ µε  τη συνακό-
λουθη κοινωνικοοικονοµική άνοδο των υψηλόβαθµων στελεχών του στρατού,  δηµιούργησε  
δυσαρέσκεια στους κατώτερους στρατιωτικούς- µέλη της οργάνωσης, ενεργοποιώντας  εν-
δοστρατιωτικές δυνάµεις, ανεξέλεγκτες από τον ηγετικό πυρήνα του  Ι∆ΕΑ, µε καταλυτική 
παρουσία  στην πολιτική κρίση στα µέσα της δεκαετίας του 60 (Χαραλάµπης, ∆. ό.π., 46).165 

Στην περίοδο που ακολούθησε  από το 1955 µέχρι το1967, η διασύνδεση στρατού και 
ανακτόρων εξασφάλισε έµµεσα και νοµιµοποίησε τη ρυθµιστική  παρουσία του  στο πεδίο 
των εξουσιαστικών  ταξικών σχέσεων (ό.π., 232). Το τριγωνικό µετεµφυλιακό πλέγµα εξου-
σίας- µετά το θάνατο του Παπάγου και τουλάχιστον µέχρι το 1964 - µε τη µορφή: στρατός-
ανάκτορα –κυβέρνηση, παραχώρησε ουσιαστικά στη µοναρχία  µια µόνο «συγκυριακή επι-
φανειακή πρωτοκαθεδρία απέναντι στο στρατό» (ό.π., 236), ο οποίος αντίθετα αποτελούσε 
οργανικό κέντρο της εξουσιαστικής δοµής (ό.π., 233). Η µοναρχία µε τη στήριξη του στρα-
τού και τη συγκατάθεση της αστικής τάξης, κηδεµόνευε τον κοινοβουλευτισµό και οποια-

                                                 
163 Βεβαίως οι αντικοινοβουλευτικές ροπές της υπερπολιτικοποίησης του στρατού και η ταύτιση κάθε 
δηµοκρατικού –κοινοβουλευτικού θεσµού  µε τον κοµµουνισµό, θεωρούνται ιδεολογικές επιπτώσεις 
της επιθετικής πολιτικής των ελληνικών κυβερνήσεων  ήδη από το 1935 (Σακελλαρόπουλος, Σπ. ό.π., 
280). 
164 Για το µηχανισµό του παρακράτους, την ταυτότητα των παρακρατικών οργανώσεων,  τη δραστη-
ριότητα του «παρακρατικού επιτελείου» στο µετεµφυλιακό πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον, καθώς και 
τη σχέση του µε το απριλιανό καθεστώς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη του Α. Λεντάκη: 
«Το παρακράτος και η 21η Απριλίου», στην οποία έχουµε ήδη αναφερθεί και σε άλλα σηµεία της 
παρούσας εργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όπως φαίνεται να προκύπτει από την ερµηνευτική 
προσέγγιση τεκµηρίων της περιόδου, το παρακράτος  είχε ως αφετηρία τη συγκρότηση «αφανούς επι-
τροπής»  µε τη στήριξη του κυβερνώντος κόµµατος ( ΕΡΕ )  και  «{…} δια την παρακολούθησιν , την 
θεωρητικήν και την πολιτικήν, του κοµµουνιστικού προβλήµατος», ενέργεια επιβεβληµένη, σύµφωνα 
µε το άρθρο του διευθυντή του «Ελεύθερου Κόσµου» Σ. Κωνσταντόπουλο, λόγω της ανόδου των 
ποσοστών του κοµµουνιστικού κόµµατος (Ε∆Α) στις εκλογές του 1958. Ο Γ. Παπαδόπουλος ανήκει 
στα ιδρυτικά µέλη του (Λεντάκης, Α. ό.π., 40) 
Οι µηχανισµοί που συγκροτούν το παρακράτος φαίνεται να χρηµατοδοτούνται οικονοµικά από µυ-
στικά κονδύλια και στηρίζονται, ιδεολογικά και οργανωτικά από κρατικές υπηρεσίες: Υπηρεσία Πλη-
ροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, κλιµάκιο της Υπηρεσίας Πληροφοριών 
Προεδρίας της Κυβερνήσεως παρά τω Υπουργείω Βορείου Ελλάδος, υπό την εποπτεία υψηλόβαθµων 
στρατιωτικών (ό.π., 43-44).  
165 Αναλυτικότερα για τις επιφυλάξεις των κατώτερων αξιωµατικών απέναντι στους στρατηγούς και 
τους βασιλικούς αξιωµατικούς και τον καθοριστικό ρόλο τους στην εκδήλωση ακραίας συνωµοτικής 
δράσης (σαµποτάζ Έβρου) µε απόληξη το απριλιανό πραξικόπηµα, βλ. επίσης Σακελλαρόπουλος, Σπ. 
ό.π. 286-289). 
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δήποτε εκλεγµένη κυβέρνηση, διασφαλίζοντας το µετεµφυλιακό αυταρχισµό και την επίτευ-
ξη της αστικής στρατηγικής.  

Στην περίπτωση του µετεµφυλιακού κράτους, αλλαγές συσχετισµού δυνάµεων στο 
τριγωνικό πλέγµα εξουσίας, είχαν αποτελέσµατα, όπως: την αυτονόµηση του στρατού στην 
πολιτική ζωή, την απόκτηση ιδεολογικού ρόλου, µε την παράκαµψη «των κλασικών» ι-
δεολογικών µηχανισµών του κράτους στη δυτική κοινωνία,166 τη λειτουργία του παρα-
συντάγµατος, µε συνέπεια την ενδυνάµωση των κατασταλτικών µηχανισµών και τη θεσµική 
κάλυψη της από κοινού δράσης επίσηµων στρατιωτικών µονάδων και παρακρατικών οργα-
νώσεων (Σακελλαρόπουλος, Σπ. ό.π., 285-287, 291).  

Ωστόσο η λειτουργία του στρατού ως δοµικού κέντρου εξουσίας στη µεταπολεµική 
Ελλάδα, φαίνεται να δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συντεχνιακών αιτη-
µάτων στο Σώµα των αξιωµατικών, που σε διαλεκτική σχέση µε τον κοµβικό ρόλο τους στη 
µετεµφυλιακή  κοινωνία, διαδραµάτισαν καταλυτικό ρόλο στην εγκαθίδρυση του απριλιανού 
πραξικοπήµατος. 

 Στην ιδιοτυπία του στρατού ως κοινωνικής οµάδας, εξαιτίας  της αναντιστοιχίας κύ-
ρους και ποιότητας ζωής των µελών της, αποδίδεται η γέννηση επαγγελµατικών αιτηµάτων. 
Παρά τον ιδιαίτερα αναβαθµισµένο ρόλο του ως προστάτη του αστικού συστήµατος,  το βιο-
τικό  επίπεδο των αξιωµατικών παραµένει χαµηλό, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικά όπως 
(ό.π., 282-284):   

α) Η µικρή ή ανύπαρκτη δυνατότητα επαγγελµατικής και κοινωνικής ανέλιξης στα-
διοδροµίας,  λόγω της µεγάλης αύξησης του αριθµού τους  µετά τον Εµφύλιο. Αξίζει να ση-
µειωθεί, ότι  το 1967 για την προαγωγή των 2000 υπηρετούντων λοχαγών, απαιτείτο δεκα-
πενταετή αναµονή,  

β) Η αδυναµία οργάνωσης υγιούς εξωστρατιωτικής ζωής, τόσο λόγω της στασιµότητας 
των υλικών απολαβών όσο και των συχνών µεταθέσεων. Οι  δυσχέρειες κατοχής κατοικίας, 
µέσων µετακίνησης, σύναψης φιλικών σχέσεων, ψυχαγωγίας, σε συνδυασµό και µε τον επαγ-
γελµατικό ουσιαστικά αποκλεισµό  των κατώτερων  αξιωµατικών και τη µαταίωση ενδεχοµέ-
νως προσωπικών φιλοδοξιών τους, αποτέλεσαν γνωρίσµατα ενός χαµηλού κοινωνικού-οικο-
νοµικού επιπέδου ζωής, µη συµβατού οπωσδήποτε µε το ρόλο του στρατού ως κηδεµόνα/ 
προστάτη του αστικού συστήµατος.   

Επιπρόσθετα, η σχέση στρατού και µοναρχίας- σχέση εγγύησης διατήρησης της επί-
φασης κοινοβουλευτικής νοµιµότητας- δηµιούργησε µια  µάλλον στρεβλή αναπαράστασή 
της, υποβαθµίζοντας  τόσο τις συνέπειες της ανεξάρτητης παρουσίας  του στρατού όσο και 
τους κινδύνους που κυοφορούσαν εσωτερικές διεργασίες στον Ι∆ΕΑ και συνωµοτικές τάσεις 
χαµηλόβαθµων αξιωµατικών ( Χαραλάµπης, ∆. ό.π., 232-233). 

Η απροκάλυπτη επιβολή της παρουσίας του στρατού στον κρατικό µηχανισµό µε τη 
δικτατορία του ΄67, ερµηνεύεται ως µετατόπιση των κέντρων εξουσίας και κατά συνέπεια 
κατεδάφιση των µη λειτουργικών πλέον για την άρχουσα τάξη  µετεµφυλιακών εξουσιαστι-
κών δοµών, αφού «{…}η αναπαραγωγή της εξουσίας έκανε απαραίτητη την αναπροσαρµογή 
της στρατηγικής, που είχε προκύψει  µέσα και µετά από τον εµφύλιο πόλεµο» (ό.π., 240-241). 

Ο στρατός - σαν έτοιµος από καιρό- ανέλαβε να  εγκαταστήσει τη δική του «τάξη»-  
προσπαθώντας να ικανοποιήσει συµφέροντα/ανάγκες, αιτήµατα, προσδοκίες, που γνώριµοι 
ρόλοι (φρουρός του αστικού συστήµατος, προστάτης της «τάξης») του είχαν δηµιουργήσει 
(Σακελλαρόπουλος, Σπ. ό.π., 292). 

                                                 
166 Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο των Ενόπλων ∆υνάµεων στην διοργάνωση αντικοµµουνιστικής 
προπαγάνδας στο κράτος των Εθνικοφρόνων σε συνεργασία µε παρακρατικές δυνάµεις,, βλ. και παρα-
πάνω. 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ  21ΗΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
 

               5.1. Φυσιογνωµία και ιδεολογικές καταβολές του καθεστώτος της 21ης Απριλίου 
 
H «Εθνική Επανάστασις» της 21ης Aπριλίου αποτελεί την πιο τυπική µορφή στρα-

τιωτικής δικτατορίας - ίσως   σ’ όλη την Eυρώπη τον 20ο αιώνα - παράλληλα και την πιο µα-
κροχρόνια της νεοελληνικής ιστορίας,  αφού ο στρατός κατέλαβε την εξουσία και τα νευραλ-
γικότερα αξιώµατα του κράτους περιήλθαν  στα χέρια των Eνόπλων ∆υνάµεων για µια επτα-
ετία (∆ιαµαντόπουλος, Θ. 1997, 231-232· Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 2000, 266). 

 «Ο βιασµός της νοµιµότητας»- φοβική αντίδραση του κυρίαρχου µετεµφυλιακού πλέγ-
µατος εξουσίας απέναντι στα  νέα πολιτικά δεδοµένα της δεκαετίας του ΄60- γίνεται µε το 
πρόσχηµα της σωτηρίας του έθνους από δηµόσιο κίνδυνο (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 
2000, 266-267· Μάνεσης, Α. 1999, 37)167.  

 Το συνταγµατικό άλλοθι για την κατάλυση της ∆ηµοκρατίας και την κήρυξη της χώρας 
σε κατάσταση πολιορκίας, αναζητείται από τους συνταγµατάρχες- κατά το πρότυπο της µε-
ταξικής δικτατορίας- στην εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 91 του ισχύοντος τότε Συ-
ντάγµατος του 1952. Στη συνέχεια µε  την έκδοση της  Συντακτικής Πράξης  6ης Μαΐου 1967 
και άλλων, καταλύονται  και τα τελευταία ψήγµατα συνταγµατικής νοµιµότητας και η χώρα 
περιέρχεται σε καθεστώς συνταγµατικής αυθαιρεσίας. Η συντακτική εξουσία ασκείται προ-
σωρινά από το Υπουργικό Συµβούλιο, ενώ ειδική επιτροπή (Επιτροπή Μητρέλια) ανα-
λαµβάνει την επεξεργασία του πρώτου δικτατορικού Συντάγµατος (Παπαδηµητρίου, Γ. 1999, 
53- 54). 168  

Μετά τη «γενετικά» απροκάλυπτα αντισυνταγµατική επιβολή της δικτατορίας,  η «επι-
χείρηση Σύνταγµα» θεωρείται  µονόδροµος για την τυπική αποκατάσταση  «µιας κολοβής έ-
στω νοµιµότητας». Ως ένδειξη εκδηµοκρατισµού και πορείας εκσυγχρονισµού των «διε-
φθαρµένων» κοινοβουλευτικών θεσµών,  θα  αποδυνάµωνε την παρουσία των αντιδικτατορι-
κών δυνάµεων  στην πολιτική ζωή του τόπου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ανοχή του 
ξένου παράγοντα στην  υποτιθέµενη «προσωρινή» αυταρχική  δράση του (ό.π., 55).169 

Εποµένως,  πεισµένοι, ότι για να κυβερνήσουν πρέπει να πείσουν,  οδηγούνται - κατά 
το «Ο σιωπών δοκεί συναινείν»- σε πρακτικές νοµιµοποίησης της εξουσίας τους, µε κύριο 
σκοπό την απόσπαση λαϊκής συναίνεσης και την ιδεολογική αλλοτρίωση του ελληνικού λαού.  
Πρόκειται για τις «περίεργες» θεσµικές πρωτοβουλίες µορφοποίησης ενός κατ’ όνοµα δη-
µοκρατικού  πολιτεύµατος (Συντάγµατα 1968 και 1973) 170 και ενός ελεγχόµενου κρατικού 

                                                 
167 Υπενθυµίζεται ότι η προβληµατική για τα αίτια έλευσης του απριλιανού καθεστώτος- υπό το 
ερµηνευτικό πρίσµα σύγχρονων προσεγγίσεων, επικεντρωµένων στην ανάδειξη της παθογένειας της 
κοινωνικής πραγµατικότητας- έχει παρουσιαστεί  εκτενώς σε προηγούµενο κεφάλαιο της εργασίας 
µας. 
168 Ενδεικτικά για την «ατελέσφορη» προσπάθεια  συνταγµατικής οργάνωσης του καθεστώτος  και τις 
επιπτώσεις της στην κρατική δοµή, βλ. Παπαδηµητρίου, Γ., ό.π., 54-59 και Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους 2000, 272-273 και 278. 
169 Ενδεικτικά βλ. επίσης: Κοντογιώργης, Γ., ό.π., 157-158. 
170 Αξίζει να σηµειωθεί ότι χαρακτηρίστηκαν  «εικονικά» Συντάγµατα,  αφού δεν  έθεσαν υπό τις συν-
θήκες λειτουργίας τους, κανένα θεσµικό περιορισµό στην εξουσία του καθεστώτος, Αναλυτικότερα: Οι 
διαδικασίες κατάρτισης, ψήφισης και απόσπασης λαϊκής συναίνεσης µε τη διεξαγωγή δηµοψηφι-
σµάτων υπό συνθήκες τροµοκρατίας, εκφοβισµού και έντονης προπαγάνδας, στηρίχτηκαν στον σφε-
τερισµό της συντακτικής εξουσίας του λαού  και στην παραχάραξη της λαϊκής βούλησης, που χρη-
σιµοποιήθηκε όχι για να προσδιορίσει αλλά για να νοµιµοποιήσει εκβιαστικά ειληµµένες αποφάσεις 
των κρατούντων. Εξάλλου, και τα δύο τέθηκαν τύποις σε ισχύ (15η Νοεµβρίου 1968, 4η Οκτωβρίου  
1973) αλλά ποτέ σε εφαρµογή – αφού βασικές διατάξεις τους, που διασφάλιζαν τη λειτουργία οργα-
νωτικών βάσεων του πολιτεύµατος : αντιπροσωπευτικό σύστηµα, κοινοβουλευτικό σύστηµα, διάκριση 
εξουσιών, βασιλικός θεσµός,  θεσµοί κράτους δικαίου, τελούσαν σε αναστολή. Έτσι, τόσο η Βασιλευ-
οµένη ∆ηµοκρατία του 1968 όσο και η Προεδρική ∆ηµοκρατία του 1973,  εφαρµόστηκαν αντίστοιχα 
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µορφώµατος από θεσµικά πρωτότυπα κέντρα εξουσίας (Στρατός, Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, 
Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας). 171  

Θεσµοθετώντας λοιπόν, το απριλιανό καθεστώς “από το υποσυνείδητο της Πολιτείας 
των χρόνων 1950-1967” (Kατηφόρης, Γ., ό.π., 9),  επισηµοποιεί τις άρρητες /”παρασυνταγµα-
τικές” επιλογές του κράτους των εθνικοφρόνων. Επιτυγχάνεται  έτσι αρχικά,  η θεσµική κατο-
χύρωση του αυτόνοµου πολιτικού ρόλου  των  «Ενόπλων ∆υνάµεων» και στη συνέχεια172, µε 
την ενίσχυση του ρόλου της στρατιωτικής αστυνοµίας (ΕΣΑ),  η εγκαθίδρυση της απόλυτης 
στρατοκρατίας. Oι Ένοπλες ∆υνάµεις µετατρέπονται σε αυτόνοµη πολιτική οργάνωση µε δυ-
νατότητα καθοδηγητικής δράσης στην ελληνική κοινωνία. (Iστορία του Eλληνικού Έθνους, 
ό.π., 272-273· Kατηφόρης, Γ., ό.π., 131). Ο Στρατός, αυτονοµείται έναντι των άλλων συντε-
ταγµένων εξουσιών, αφού ανάγεται σε εγγυητή του Έθνους, του Συντάγµατος  και σε υπερα-
σπιστή «του  κρατούντος πολιτεύµατος και του κοινωνικού καθεστώτος έναντι πάσης επιβου-
λής» (άρθρο 129 παρ.1). Με τη συνέργεια µάλιστα και άλλων ειδικών διατάξεων, που κατο-
χυρώνουν θεσµικά  τη διοικητική και λειτουργική εξουσία του, επιβάλλεται ως τέταρτη ε-
ξουσία «πέρα και υπεράνω» των άλλων (νοµοθετικής, εκτελεστικής, δικαστικής), «αυτό-
νοµη, ανέλεγκτη και δυνάµει υπέρτατη εξουσία εντός του πολιτεύµατος, εποπτεύουσα τις 
λοιπές» (Μάνεσης, Α. 1999, 45).173  Η στρατικοποίηση του κράτους συντελείται τόσο µε  τη 
θεσµική   όσο και τη  εξωθεσµική 174 κατοχύρωση της αυτονοµίας  και της κυριαρχίας των  Ε-
νόπλων ∆υνάµεων πάνω στην πολιτική εξουσία. 175  

                                                                                                                                            
είτε χωρίς βασιλιά και δηµοκρατία (ελλείψει εκλογών, βουλής κ.λπ.) είτε µε Πρόεδρο ένα κατο-
νοµαζόµενο µε ειδική συνταγµατική διάταξη δικτάτορα (προσωπαγές καθεστώς) και µε ανενεργές τις 
καίριες διατάξεις για τη λειτουργία του πολιτεύµατος, άρα και πάλι χωρίς δηµοκρατία (βλ. Μάνεσης, 
Α. 1999, 43-44, 47). 
171  Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, αποτελούµενο από 11 µέλη διορισµένα από την Κυβέρνηση, δρούσε 
ως κέντρο πολιτικής εξουσίας µε αυξηµένες αρµοδιότητες, όπως: έγκριση καταστατικού και λει-
τουργίας πολιτικών κοµµάτων, στέρηση ατοµικών δικαιωµάτων σε περίπτωση καταχρηστικής άσκη-
σής τους, κατάργηση «αντισυνταγµατικών» νόµων. Καθιστούσε έτσι  το καθεστώς παντοδύναµο  στο 
πεδίο των πολιτικών εξελίξεων, ακόµη και σε περίπτωση ουσιαστικής εφαρµογής των προαναφερό-
µενων Συνταγµάτων. Εξάλλου, ευρύτατες αρµοδιότητες  απένεµε το Σύνταγµα του 1973 στον Πρό-
εδρο της ∆ηµοκρατίας, ο οποίος εκλεγµένος από το λαό για µια επταετία, ασκούσε νοµοθετική και 
εκτελεστική εξουσία στους νευραλγικούς τοµείς της εθνικής άµυνας,  δηµόσιας ασφάλειας, εξωτερικής 
πολιτικής (ό.π.,.46). 
172
Αναφερόµαστε τη δεύτερη φάση του καθεστώτος, που ακολούθησε µετά την ανατροπή του προσω-

παγούς «παπαδοπουλισµού» το Νοέµβρη του 1973 από το καθεστώς των Λοχαγών και  την ανάδειξη 
του ταξίαρχου Ιωαννίδη σε πανίσχυρο πόλο µιας φαινοµενικά συλλογικά ασκούµενης εξουσίας. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι µετεξέλιξη αυτή –προϊόν των διαρκών εσωτερικών του διαιρέσεων-πραγµατοποιή-
θηκε µε το πρόταγµα αποκατάστασης  της ιδεολογικής καθαρότητας  της επανάστασης, από τα  υπε-
ρεθνικιστικά, στρατοκρατικά και ακραία στοιχεία του καθεστώτος. Στην ουσία, αποτέλεσε  την αντί-
δρασή τους,  στις διαδικασίες πολιτικοποίησης που προωθούσε ο Γ. Παπαδόπουλος, επιδιώκοντας 
µέσα από την εδραίωση της µονοκρατορίας του,  την αποδυνάµωσή τους.  Εξάλλου  οι  ενδοκαθεστω-
τικές τριβές–παρούσες από την πρώτη στιγµή εγκαθίδρυσής του- φαίνεται να αποτελούν και το κυ-
ριότερο παράγοντα αποσάθρωσής του.  (Ενδεικτικά  για µια συνοπτική προσέγγιση των χαρακτηριστι-
κών της  εξελικτικής πορείας του καθεστώτος και των συνθηκών  πτώσης του µετά την αποτυχηµένη 
προσπάθεια πολιτικοποίησής του,  βλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 2000, 274-283).   
173
Η τήρηση ακόµη και «εικονικών» Συνταγµάτων -αδύναµων δηλαδή  ουσιαστικά θεσµικών  πλαισί-

ων - αποτελεί υποχρέωση όλων εκτός του Στρατού (άρθρο 130/1968), του οποίου η δράση ούτε πολιτι-
κά ούτε και δικαστικά ελέγχεται. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υπουργός Εθνικής Αµύνης υποχρεώνεται 
να υπογράφει απλά τις αποφάσεις των υπηρεσιακών συµβουλίων, ενώ απαγορεύεται η προσφυγή στο 
Συµβούλιο Επικρατείας για στρατιωτικά ζητήµατα. (βλ. Μάνεσης, Α. ό.π.,  45).  
174
Αναφερόµαστε στην τοποθέτηση στρατιωτικών σε σηµαίνουσες δηµόσιες θέσεις είτε ως Επίτροποι 

∆ιοίκησης σε ΑΕΙ, δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς είτε ως γραµµατείς υπουργείων, νοµάρχες , 
πρεσβευτές κ.λπ. Πάντως αξίζει να σηµειωθεί, ότι τόσο η άρχουσα θέση των Ενόπλων ∆υνάµεων  
στην ελληνική κοινωνία όσο και η ευνοϊκή ρύθµιση στρατιωτικών θεµάτων (αυξήσεις µισθών, δάνεια, 
αγορά της περιοχής Παπάγου, ανάληψη δηµόσιων αξιωµάτων), φαίνεται να αναδεικνύουν την επίδρα-
ση του συντεχνιακού στοιχείου στην επιβολή της δικτατορίας- θέµα άλλωστε που έχε τεθεί σε σχετικό 
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Η δοµή και οργάνωση της κρατικής εξουσίας όπως αποτυπώνεται στα κείµενα των δυο 
Συνταγµάτων, αναδεικνύει την πρόθεση του καθεστώτος «να παραµείνει  «πολιτικά κυρίαρ-
χο στο πλαίσιο ενός ελεγχόµενου απ’ αυτήν ψευδοκοινοβουλευτικού πολιτεύµατος» (ό.π.46). 
Ειδικότερα δε κατά την πρώτη φάση του προσωπικού Παπαδοπουλισµού, η δηµιουργία µιας 
πειθαρχηµένης και εποπτευόµενης από το δικτάτορα και το Στρατό, αστικού τύπου δηµοκρα-
τίας, φαίνεται να αποτελεί  ύψιστη προτεραιότητα και µάλλον το γενεσιουργό παράγοντα έλ-
λειψης ενδιαφέροντος  για τη συγκρότηση ενιαίας πολιτικής φιλοσοφίας (Ιστορία του Ελ-
ληνικού Έθνους, ό.π., 286).176 

Φαίνεται όµως, ότι η διάδραση  παραµέτρων λειτουργίας του, όπως:  ασάφεια στόχων 
και προτεραιοτήτων, πολυσυλλεκτικός και αµφίσηµος πολιτικοϊδεολογικός λόγος, ενδοκαθε-
στωτικές τριβές,177 διεθνοπολιτικοί και εσωτερικοί παράγοντες,  καθιστούν το απριλιανό κα-
θεστώς ένα ιδιότυπο µείγµα µε  ασαφή φυσιογνωµία.  

Οι θεωρητικές συζητήσεις  πάντως  για την πολιτική  ταυτότητα της δικτατορίας,  ανα-
δεικνύουν  ουσιώδεις διαφορές του  µε άλλες  θεµελιώδεις φάσεις του αυταρχικού φαινοµέ-
νου: την ολοκληρωτική, µε παραλλαγές το φασισµό/ναζισµό και τον υπαρκτό σοσιαλισµό 
της περιόδου του µεσοπολέµου ή την τελευταία, της «τριτοκοσµικής περιφέρειας»-απόρροια 
της παγκοσµιοποίησης. 178 Η εγκαθίδρυσή του έτσι,  στην  περίοδο άνθισης της φιλελεύθερης 
και σοσιαλδηµοκρατικής ιδεολογίας στην Ευρώπη καθώς και η απουσία λαϊκής βάσης,  φαί-
νεται να αποµακρύνει µάλλον  εύλογα το ενδεχόµενο της υπαγωγής του στην ίδια κατηγορία, 
µε τις άλλες ευρείας λαϊκής στήριξης αυτοχαρακτηριζόµενες «Εθνικές Επαναστάσεις» του 
ευρωπαϊκού νότου179 ή της Λατινικής Αµερικής κατά το Μεσοπόλεµο- την περίοδο κυριαρ-

                                                                                                                                            
κεφάλαιο της παρούσας µελέτης για τα κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά του ελληνικού στρατού κατά 
τη µετεµφυλιακή περίοδο .Ενδεικτικά για το συντεχνιακό χαρακτήρα της 21ης Απριλίου, βλ. Μελε-
τόπουλος, Μ. 2000, 439-442 και επίσης Κορυζής, Χ., 1975, 147). 
175 Αναλυτικότερα για τη συζήτηση των  πρακτικών στρατικοποίησης του κράτους, βλ. ∆ιαµαντόπου-
λος, Θ. 1997, 242-244. Χαρακτηριστικό δείγµα τους,  αποτελεί η στελέχωση  υπηρεσιών του δηµόσιου 
τοµέα,  Α.Ε.Ι , οργανισµών και άλλων ιδρυµάτων µε στρατιωτικούς στη θέση των «Επιτρόπων της 
∆ιοικήσεως» (ό.π., 242). 
176 Άποψη που υποστηρίζει και ο σηµαντικός ιδεολογικός παράγοντας του καθεστώτος  Γ.Γεωργαλάς, 
αποδίδοντας την έλλειψη συνειδητών ιδεολογικών επιλογών στην επιθυµία αναρρίχησης του Παπαδό-
πουλου στα πλαίσια του ήδη υπάρχοντος συστήµατος (Μελετόπουλος, Μ., ό.π., 212). 
177 Βασική εστία τριβής  µεταξύ των «επαναστατών»,  φαίνεται να αποτέλεσε  η προσπάθεια της  κα-
τάργησης του συλλογικού χαρακτήρα «της επαναστατικής διοικήσεως» και η µετάλλαξη του κάθε-
στώτος σε προσωποπαγές. Ανάλογη δυσαρέσκεια δηµιουργούσαν επίσης σε πρωταγωνιστές του κα-
θεστώτος, πρακτικές  πολιτικοποίησής / φιλελευθεροποίησής του όσο και η γενικότερη ιδεολογική του 
πορεία  Η έλλειψη αυτή κατανόησης στις αποφάσεις πολιτικού ρεαλισµού του Παπαδόπουλου, 
εκφράστηκε µε την ανατροπή του από την πραιτωριανή βάση του καθεστώτος το Νοέµβρη του 1973, 
µε σύνθηµα «Ζήτω η 21η Απριλίου, κάτω ο Παπαδόπουλος» και την αντικατάστασή του από το 
απρόσωπο καθεστώς Ιωαννίδη ή λοχαγών. Ενδεικτικά για αναλυτικότερη προσέγγιση των  αιτίων και 
των επιδράσεων των ενδοκαθεστωτικών τριβών στη φυσιογνωµία και στην πτώση του καθεστώτος, βλ. 
∆ιαµαντόπουλος, Θ. 1997, 249-256 και πρβλ. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, ό.π.,  274-283). 
178 Κατά την θέση του Ν. Πουλαντζά,  πρόκειται για διαφορετική χρήση αυταρχικών καθεστώτων (του 
Φράνκο της Ισπανίας, του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, της Ελλάδας). Σε περίοδο κρατοκεντρικής κυ-
ριαρχίας, υπό την αλληλεπίδραση των συντελεστών εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και µε 
θεµελιώδη άξονα το πολιτικό διακύβευµα, που κατά την υπό µελέτη περίοδο,  εστιάζεται στην  αντιπα-
ράθεση των  δύο ιδεολογιών µετάβασης προς την ανθρωποκεντρική οικοδόµηση: φιλελεύθερη ή σο-
σιαλιστική και κατ’επέκταση στη διαµόρφωση οµόλογων στρατοπέδων και του ψυχροπολεµικού 
διπολισµού,  το αυταρχικό φαινόµενο εµφανίζει πολλαπλές εκδοχές. Για την ουσιώδη διαφορά τους-
αφού αυτές, όπως η απριλιανή, δεν υπαγορεύθηκαν από την προβληµατική του Ψυχρού Πολέµου, αν 
και εντάχθηκαν τελικά στο µεταπολεµικό διπολισµό,  βλ. ενδεικτικά: Κοντογιώργης, Γ. 2003, 112-114. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης  και η  πολυπρισµατική οπτική του Ν. Πουλαντζά για την 
ιδιαίτερη φυσιογνωµία των παραπάνω καθεστώτων (βλ. Πουλαντζάς, Ν.1977).   
179
Υποστηρίζεται ότι οδηγός της  ταξινόµησης του ελληνικού αυταρχικού καθεστώτος στον κύκλο των 

χωρών της ηµιπεριφέρειας του Νότου ως ενδοευρωπαϊκή υποκατηγορία, αποτελεί η  «ενοχοποίηση» 
των κοινωνιών τους να βιώσουν την κουλτούρα και την πράξη της ∆ηµοκρατίας, δηλαδή  εγγενή 
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χίας αντιδραστικών πολιτικοϊδεολογικών µορφωµάτων (άνοδος φασισµού, αντιφιλελεύθερη 
ιδεολογία κ.λπ.) (Μάνεσης, Α. 1999, 41). 

Σε κάθε περίπτωση, επειδή µάλλον είναι ασαφής η διακριτή γραµµή µεταξύ των διαφο-
ρετικών εκφάνσεων του αυταρχισµού, περισσότερο λειτουργική φαίνεται η προσπάθεια αρ-
νητικού προσδιορισµού της φυσιογνωµίας του απριλιανού καθεστώτος. Στο πλαίσιο αυτό,  αι-
σθητή  γίνεται η αδυναµία οριοθέτησης των ταξικών του αντιπάλων και κατά συνέπεια  ο «τε-
χνητός» και όχι «κοινωνιολογικός»  χαρακτήρας της δικτατορίας. ∆ηλαδή, ο Στρατός- ως δε-
σπόζων µηχανισµός βίας του καθεστώτος- δεν αποτέλεσε δίαυλο ταξικής και κοινωνικής  κυ-
ριαρχίας κάποιου τµήµατος της κοινωνίας, αλλά  αυτονοµηµένος σε µεγάλο βαθµό από όλα 
τα κοινωνικά υποκείµενα–επιδίωξε να επιβληθεί επί του συνόλου (Iστορία του Eλληνικού Έ-
θνους, ό.π., 285). 

 Εξάλλου προσδιοριστικά συστατικά του, όπως: η έλλειψη µαζικών κοινωνικών ερει-
σµάτων και στρατευµένου κοµµατικού µηχανισµού στην προώθηση των πολιτικών σκοπών 
του, 180  η απουσία φυλετικών ιδεολογηµάτων, η εξωτερική πολιτική χωρίς στοιχεία επιθε-
τικού ή οικονοµικού εθνικισµού, ενδοκαθεστωτικές τριβές για τη συλλογική ή προσωποπαγή 
µορφή άσκησης εξουσίας, προσπάθεια πολιτικοποίησης του καθεστώτος µε τον κυβερνητικό 
ανασχηµατισµό τον Iούλιο 1972 κ.λπ., καθιστούν αβάσιµη οποιαδήποτε συζήτηση για τον 
φασιστικό χαρακτήρα του καθεστώτος. 

Ενδιαφέρουσες είναι ασφαλώς για τους ερευνητικούς σκοπούς της παρούσας µελέτης, 
οι συγκριτικές αναλύσεις της ιδεολογικής συγγένειας του απριλιανού καθεστώτος µε τη 
φασίζουσα ιδεολογία της µεταξικής δικτατορίας, σε επίπεδο κυρίως ρηµατικού-συµβολικού 
λόγου, δεδοµένων µάλιστα των ιδεολογικών επιδράσεων της αγωγής των συντελεστών του 
και των ιδιαίτερων δεσµών του συνταγµατάρχη I. Λαδά µε των φασιστικών ιδεολογικών προ-
σανατολισµών “κόµµα της 4ης Aυγούστου”(M ελετόπουλος, M. ό.π.· 152  Glogg, R.,  ό.π., 
89). 181 Oι σχετικές προσεγγίσεις, κινητοποιώντας το ερευνητικό µας ενδιαφέρον για τη συ-

                                                                                                                                            
παθογενή χαρακτηριστικά κοινωνικών δοµών. Γίνεται λόγος έτσι για χώρες ευεπίφορες στον 
αυταρχισµό, µε κριτήριο την οικονοµική υποανάπτυξη και την  απουσία συνεπώς  ισχυρών κοινωνικών 
οµάδων διαµεσολάβησης ή οµάδων συµφερόντων, ικανών να ελέγξουν την πολιτική εξουσία. Ενδια-
φέρον παρουσιάζει στο πλαίσιο αυτό η προβληµατική του Κοντογιώργη, προσθέτοντας δύο σηµαί-
νουσες παραµέτρους στη µελέτη του αυταρχικού φαινοµένου: τη λειτουργία τής µη διαµεσολαβηµένης 
κοινωνίας (κοινωνία –ιδιώτης) ως αυταρχική συνιστώσα την περίοδο του Μεσοπολέµου και του Ψυ-
χρού πολέµου και τη θεώρηση  του διακρατικού παράγοντα, δηλαδή του κοσµοσυστηµικού περιβάλ-
λοντος, ως συντελεστή εσωτερικής πολιτικής και κατ’επέκταση και της χρήσης του αυταρχικού κα-
θεστώτος ως διαµορφωτικού παράγοντα διακρατικών συσχετισµών ισχύος. (Αναλυτικότερα για τη 
συναρθρωτική, αλλά µεταβαλλόµενη σχέση ενδοκρατικής και διακρατικής πολιτικής και  τις επιδρά-
σεις της εξωθεσµικής συνάντησης της κοινωνίας µε την πολιτική,  στην εκδήλωση αυταρχικών φαινο-
µένων και στη δόµηση ενός µη αντιπροσωπευτικού νεωτερικού πολιτικού συστήµατος, βλ. αντίστοιχα: 
Κοντογιώργης, Γ. 2003, 110-119 και  98-109). 
 Η θεµελίωση πάντως ενός τέτοιου ερµηνευτικού σχήµατος προσέγγισης  του αυταρχικού φαινοµένου, 
παραπέµπει στα πλαίσια της µαρξιστικής συλλογιστικής, σε ζητήµατα αξιολόγησης της δηµοκρατικό-
τητας ενός πολιτικού συστήµατος µε κριτήριο την εναρµόνιση ή µη των πολιτικών του µε την κυρίαρ-
χη άποψη, το «διατακτικό» του Ηγεµόνα.  Σε  περίπτωση απόκλισης του συστήµατος, νοµιµοποιείται η 
παρέµβαση του ηγεµόνα για την επαναφορά στην τάξη του αποκλίνοντα. Υπό την έννοια αυτή,  η 
υπερδιόγκωση των µηχανισµών καταστολής στη µετεµφυλιακή Ελλάδα  του Ψυχρού Πολέµου  και ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την καταστολή ή αναστολή του πολιτεύµατος και την έλευση της δικτατορίας, 
αποδίδεται στην άρνηση της ελληνικής κοινωνίας να συµβιβαστεί  µε το καθεστώς της «κηδεµονίας» ή 
µε άλλα λόγια στην έλλειψη σύµπλευσης µε τη ∆ύση, λόγω υποανάπτυξης. (βλ. Κοντογιώργης, Γ.ό.π., 
26-35).  
180 Για το ύφος  της λαϊκής και πολιτικής αντίθεσης των  συγγενών αυταρχικών  καθεστώτων Ελλάδας, 
Ισπανίας και Πορτογαλίας,  τον καθοριστικό της ρόλο στην αποτυχηµένη προσπάθειά τους  για κινητο-
ποίηση και στράτευση των λαϊκών µαζών και κατά συνέπεια στη διαφοροποίησή τους από τα φα-
σιστικά, βλ. Πουλαντζάς Ν. 1977, 110-112 
181 Aξίζει να σηµειωθεί ότι ο Aρχηγός του κόµµατος Π. Πλεύρης είναι προσωπικός γραµµατέας του I. 
Λαδά. Tο οµότιτλο περιοδικό και επίσηµο όργανο του κόµµατος της  «4ης Αυγούστου» αρθογραφεί 
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γκριτική ανάλυση και σε επίπεδο λειτουργίας θεσµών και ειδικότερα του εκπαιδευτικού κατά 
τη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας,  βασίζονται στον εντοπισµό κοινών ιδεολογικών αξό-
νων και πρακτικών, όπως (Clogg, R. 1976, 103-106, Mελετόπουλος, M., ό.π., 329-335)· Iστο-
ρία του Eλληνικού Έθνους, ό.π., 285· Σπαθαράκη, Α., 2001, 63-66, 92):182  

� Aντικοµµουνισµός. 
� Eνοχοποίηση του πολιτικού κόσµου, 
� Aπαγόρευση λειτουργίας των πολιτικών κοµµάτων και συνδικάτων, 
� Λαϊκισµός, 
� Yπερεθνικισµός,  
� Mιλιταρισµός,  
� Προβολή του δόγµατος της ηγετικότητας (O Γ. Παπαδόπουλος συχνά  
� εµφανίζεται ως  «Aρχηγός της Eπανάστασης»), 
� Pατσιστικές νύξεις, 
� Eµµονή στη  σύζευξη των αξιών του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού 
      και του χριστιανισµού, υπαρκτή και στο µεταξικό ιδεολόγηµα του  
      Τρίτου Eλληνικού Πολιτισµού,  
� Επιστροφή στις ρίζες και στην ελληνική  παράδοση,  
� Προβολή του ιδανικού της  «πειθαρχούµενης ελευθερίας» 
� Προσπάθεια ανάπτυξης  της  οργάνωσης «Aλκιµοι|» αντίστοιχης µε τη 
       µεταξική EON, 
�  Προστασία νεολαίας, 
� Λειτουργία θεσµών προπαγάνδας και διαφώτισης του ΓEΣ (ραδιοφωνικός σταθ-

µός  Ενόπλων ∆υνάµεων), του Yπουργείου Προεδρίας Kυβερνήσεως. 
 

Το γεγονός εξάλλου ότι  το απριλιανό καθεστώς, παρά την ιδεολογική του συγγένεια µε 
εκφάνσεις  ή παραλλαγές του ολοκληρωτισµού και τη φασίζουσα ιδεολογία του µεταξικού 
καθεστώτος, δε διέθετε ενιαία πολιτική φιλοσοφία, δεν ασχολήθηκε συστηµατικά µε την κα-
τασκευή και την επιβολή ενός  ιδεολογικού περιγράµµατος/κοσµοθεωρήµατος και συνακό-
λουθα µε τη στράτευση των µαζών και τον πλήρη έλεγχο της πνευµατικής ζωής, αλλά αρκέ-
στηκε στη διασφάλιση της παθητικής τους στάσης, αποκλείει την υπαγωγή του σε ολοκλη-
ρωτικού τύπου καθεστώτα (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 2000, 285-286).  

Εµφανείς βεβαίως είναι οι οµοιότητές τους σε επίπεδο πολιτικών πρακτικών- φαι-
νόµενο γνωστό άλλωστε κατά τη συγκριτική ανάλυση όψεων του αυταρχισµού. Στην προκει-
µένη περίπτωση, µε τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών  µέτρων: κήρυξη της χώρας σε 
κατάσταση πολιορκίας, επιβολή στρατιωτικού νόµου και αναστολή ατοµικών ελευθεριών, 
συλλήψεις,  παράνοµες φυλακίσεις, εκτοπίσεις, στηµένες δίκες, απαγορεύσεις συναθροίσεων 
και οργανώσεων, λογοκρισία, κατάργηση αντιπροσωπευτικών και κοινοβουλευτικών διαδικα-
σιών, επιχειρείται η φίµωση και η ακινητοποίηση του «εχθρού»-ελληνικού λαού, 183 µε απώ-
τερο σκοπό την ασφάλεια του καθεστώτος και πρόσχηµα την ανάγκη σωτηρίας του λαού  από 
τον ίδιο του τον εαυτό (Μάνεσης, Α. ό.π., 39). 

Η µετάλλαξη, λοιπόν, των πολιτών σε υπηκόους και ιδιώτες, αφού διασφαλίζεται µε την 
άσκηση οργανωµένης βίας-υλικής ή ψυχολογικής, στη συνέχεια παρουσιάζεται ως ένδειξη 

                                                                                                                                            
συχνά ο I.Λαδάς, διατυπώνοντας υπερεθνικιστικές απόψεις µε έντονα στοιχεία φυλετικού ναρκισ-
σισµού, όπως: “ {...} και αυτοί ακόµη οι εχθροί της Eλλάδας αναγνωρίζουν ότι ο πολιτισµός είναι ελ-
ληνικό δηµιούργηµα{...}”  (Glogg, R.,ό.π., 89) 
182 Για αναλυτική παρουσίαση τέτοιων απόψεων, βλ. ενδεικτικά: Kάτρης, Γ. 1974.   
183 Οι πρακτικές αυτές πρωτογονισµού, οι µέθοδοι δηλαδή «ανάνηψης» και «συµµόρφωσης» των 
διαφωνούντων µε το καθεστώς, αποτελούν άλλωστε κύρια χαρακτηριστικά- όπως έχουµε ήδη ανα-
φέρει – της ιδεολογίας τρόµου (εθνικοφροσύνης), που ενεργοποίησε για τελευταία φορά το απριλιανό 
καθεστώς . 
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συναίνεσης και αποδοχής. Η αναγκαστική όµως  ίσως παθητικότητα184 της πλειοψηφίας του 
ελληνικού λαού, αν και δεν καταγράφεται ως αντίσταση, συνοδευόµενη από εµφανή απρο-
θυµία συνεργασίας και αποδοχής, παρεµποδίζει την πορεία νοµιµοποίησης του καθεστώτος, 
καταδικάζοντάς το σε πολιτική αποµόνωση και σε συνεχές θεσµικό αδιέξοδο - ενεργό  µέχρι 
και την πτώση του (Μάνεσης, Α. 1999, 43).  Η ύπαρξη εξάλλου «αµυντικών ρητρών» στα δι-
κτατορικά  Συντάγµατα, που απαγορεύουν την ύπαρξη ανατρεπτικών για το υφιστάµενο κα-
θεστώς ιδεολογιών, προσεγγίζεται ως µέτρο ελέγχου της επικίνδυνης προφανώς λαϊκής βού-
λησης για τη βιωσιµότητά του (ό.π, 49). 185 

Ασφαλώς, η  ενοχοποίηση του ελληνικού λαού και η εχθρική του αντιµετώπιση- κατά 
το πρότυπο του κράτους των Εθνικοφρόνων-186 παραπέµπει στο  «σύνδροµο του εσωτερικού 
εχθρού»- αναπόσπαστο στοιχείο της ιδεολογίας και της καθηµερινότητας  των αυταρχικών 
καθεστώτων. Ο εσωτερικός εχθρός, υπαρκτός, δυνάµει ή υπό κατασκευή (πολιτικό κόµµα, 
ψηφοφόρος, δηµόσιος υπάλληλος, αξιωµατικός δικαστής, διανοούµενος), λειτουργώντας ως 
συνεκτικό στοιχείο τέτοιων πολιτικών µορφωµάτων,  πανταχού παρών, αντιµετωπίζεται µόνο 
µε την  εξουσία άνευ ορίων και όρων, και  εν ανάγκη µάλιστα, «µπαίνοντας και σε γύψο», ό-
ταν απειλεί την εξουσία των κρατούντων (Μάνεσης, Α. 1999, 50-51). Στην ουσία «το επι-
χείρηµα του εσωτερικού εχθρού», ως απόρροια της ψυχροπολεµικής λογικής του διπολισµού,  
χειραγωγεί το δηµοκρατικό σύστηµα, αφού θέτει υπό την  αίρεση  των κρατούντων, την ισχύ 
ακόµη και  θεµελιωδών αρχών του, όπως : κοµµατικός πλουραλισµός, ανθρώπινα δικαιώ-
µατα  και ελευθερίες (Κοντογιώργης, Γ. ό.π., 117).  

  Η  στατικότητα πάντως του πρωταρχικού σκοπού του καθεστώτος:  παραµονή στην 
εξουσία καθώς  και η σαφής απουσία ιεράρχησης στόχων και προτεραιοτήτων- ορατή από την 
πρώτη στιγµή εγκαθίδρυσής του - θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες διαµόρφωσης της 
αυταρχικής φυσιογνωµίας του, τόσο σε επίπεδο  λόγου (αντιδραστική ιδεολογία και συνακό-
λουθη άσκηση ιδεολογικής βίας) όσο και πράξης (αµυντική πολιτική). Η αποτίµησή του 
παραπέµπει εποµένως στη συναφή προβληµατική. Πρόκειται δηλαδή  για «µια τυπική, αυταρ-
χικού τύπου και αντιδραστικών ιδεολογικών προσανατολισµών στρατιωτική δικτατορία» ή 
αλλιώς για ένα αυθεντικό αυταρχικό καθεστώς ανοµίας, που ενώ επιβλήθηκε βιάζοντας  εύ-
κολα τη νοµιµότητα, δεν κατάφερε να νοµιµοποιήσει τη βία  του (ό.π., 52).187 Η  µη ενδο-
γενής νοµιµοποίησή του, αποτυπώνεται  άλλωστε στις  επίµονες αναφορές του κάθεστωτικού 
λόγου, περί πρόσκαιρης και αναγκαίας πολιτικής παρέκκλισης για τη µετάβαση στη «Νέα 
∆ηµοκρατία» και την εξυγίανση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος (Κοντογιώργης, Γ. 2003, 
153-154).  

                                                 
184 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Ν. Πουλαντζάς διερευνώντας την αποµόνωση του καθεστώτος και τις 
συνθήκες πτώσης του, παραδέχεται την έλλειψη µαζικού και κατά µέτωπο κινήµατος εναντίον του, 
υπογραµµίζοντας όµως παράλληλα τη βαρύτητα της «υπόκωφης», πολύµορφης, σταθερής λαϊκής αντί-
στασης στην ένταση των εσωτερικών αντιφάσεων που οδήγησαν στην ανατροπή του. Στο πλαίσιο 
αυτό µάλιστα απορρίπτει τον χαρακτηρισµό «παθητική», αποδίδοντάς τον σε λάθος εκτίµηση της Αρι-
στεράς. (βλ. 111-112). 
185
Στην απουσία λαϊκού ερείσµατος και κατ’επέκταση στο φόβο της δικτατορίας να διακινδυνεύσει την 

εξουσία της,  αποδίδεται εξάλλου και η ύπαρξη «εικονικών» Συνταγµάτων, που δεν τέθηκαν, όπως 
προαναφέραµε, ποτέ σε ουσιαστική ισχύ.   
186 Υπενθυµίζεται – ότι όπως  έχει ήδη συζητηθεί- η ενοχοποίηση του λαού στο κράτος των Εθνικο-
φρόνων, αποτέλεσε το δίαυλο αυταρχισµού µετά την ανάληψη της εξουσίας από το στρατηγό Παπάγο 
το 1952,  οδηγώντας στην υπονόµευση της λαϊκής κυριαρχίας και στην νοµιµοποίηση της ανέλεγκτης 
δράση του στρατού/εγγυητή/ σωτήρας  του έθνους.  Άρα η υποτίµηση  της έννοιας «λαός» στη µετεµ-
φυλιακή οργάνωση εξουσίας, οδηγεί αυτόµατα στην εννοιολογική αναβάθµιση του «έθνους» και στην 
ενδυνάµωση της παρουσίας του αυτόκλητου προστάτη και σωτήρα του: του Στρατού.    
187 Άλλωστε η αδυναµία µετεξέλιξή της σε πολιτικό καθεστώς και η επακόλουθη  απουσία ουσιαστι-
κής νοµιµοποίησης στην ελληνική κοινωνία, είναι ένα στοιχείο που τη διαφοροποιεί αισθητά από τα 
καθεστώτα Φράνκο και Σαλαζάρ. (βλ. Κοντογιώργης, Γ, ό.π., 153)  
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 Αν δεχτούµε  µάλιστα  ότι η προσέγγιση της ιδεολογίας εδράζεται στην ανάλυση του 
καθεστωτικού πολιτικού λόγου, τότε παράµετροι καθοριστικοί για την ταυτότητά του όπως: 
κοινωνική δοµή  προέλευσης, κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον άσκησης της εκάστοτε πολιτι-
κής εξουσίας, κοινωνικές επιπτώσεις του καθεστωτικού πολιτικού  λόγου, καταδεικνύουν τη 
διαλεκτική σχέση πολιτικού λόγου και κοινωνικού χαρακτήρα των ποµπών του (ό.π.,148-
149). 

H µικροαστική ή αγροτική τους προέλευση-γεγονός για το οποίο συχνά υπερηφανεύ-
ονται οι ιθύνοντες του πραξικοπήµατος στις δηλώσεις τους- ενοχοποιείται για την παραγωγή 
πολιτικού λόγου µε εµφανή στοιχεία καχυποψίας και περιφρόνησης απέναντι σε κάθε ελίτ - 
πολιτική, οικονοµική, πνευµατική (Zαχαρόπουλος, Γ., ό.π.).  

∆ιαµορφωτικοί παράγοντες του κράτους των εθνικοφρόνων, όπως: προβληµατική πο-
λιτειακή συγκρότηση υπό τη µορφή ηµιολοκληρωτικού κοινοβουλευτισµού, ιδεολογικό εποι-
κοδόµηµα µε επίκεντρο τον αντικοµµουνισµό και ελληνοχριστιανισµό και στόχο το διασυρµό 
και  την εξόντωση του «εχθρού» (ιδεολογία τρόµου), πραιτωριανός ρόλος του Στρατού/φρου-
ρού του αστικού συστήµατος, ψυχροπολεµική ισορροπία και νατοϊκές ανάγκες, συγκροτούν 
την κοινωνική δοµή προέλευσης των συντελεστών του καθεστώτος και συντελούν στη δό-
µηση του αξιολογικού τους συστήµατος.  

Έτσι οι ιδεολογικές προτιµήσεις  των συνταγµαταρχών  δεν ξενίζουν, αφού και οι ίδιοι 
ως άτοµα έχουν εγκληθεί/ συγκροτηθεί σαν υποκείµενα  υπό την επίδραση της εθνικοφρο-
σύνης/δεξιοφροσύνης. Κατά συνέπεια, φαίνεται αναµενόµενη η «φυσικοποίηση» και κατ’ 
επέκταση η νοµιµοποίηση της  χρήσης ιδεολογικής βίας, εν ονόµατι του µοναδικού συλλο-
γικού ιδεώδους του αντικοµµουνισµού.188 Βασικά στοιχεία της κοινωνιολογικής ταυτότητάς 
τους, όπως: φασιστικά ή φασίζοντα  εκπαιδευτικά ιδεώδη, συµµετοχή στον Εµφύλιο και στην 
ενδοστρατιωτική οργάνωση Ι∆ΕΑ, ταπεινή καταγωγή,  παρεισφρύουν στον ιδεολογικό τους 
λόγο(Zαχαρόπουλος, Γ. 1978, 74-79).  

Φοιτητές οι περισσότεροι της Σχολής Eυελπίδων κατά τη µεταξική δικτατορία,189 
διαποτίστηκαν µε αντικοµµουνιστικά, εθνικιστικά  ιδεώδη  και προκαταλήψεις για το ρόλο 
των πολιτικών και των κοµµάτων το µεσοπόλεµο. Kαθοριστική φαίνεται να υπήρξε επίσης 
για την παραγωγή πολιτικού λόγου µε έντονο αντικοµµουνιστικό190 και εθνικιστικό περιεχό-
µενο,  η συµµετοχή τους τόσο  στον Eµφύλιο µε την παράταξη των εθνικοφρόνων όσο  και σε 
παρακρατικούς µηχανισµούς του µετεµφυλιακού κράτους191 (Zαχαρόπουλος, Γ. 1978, 78· 
Iστορία του Eλληνικού Έθνους 2000, 267 ·Μελετόπουλος, Μ. ό.π., 150). 

                                                 
188 Στο  σκεπτικό του ∆οξιάδη για τη θεώρηση της ιδεολογίας ως  «ενοποίηση, πειθαρχία, εσωτερικευ-
µένη παρατήρηση», έχουµε ήδη αναφερθεί κατά τη προσέγγιση της εθνικοφροσύνης..   
189 Aπό τους ιθύνοντες του πραξικοπήµατος του 1967, οι 11 φοίτησαν σε τάξεις της Σχολής Eυελπίδων 
την περίοδο 1939-1943. (Για τις στρατιωτικές σπουδές και την κυβερνητική θέση των πραξικο-
πηµατιών, βλ. Zαχαρόπουλος, Γ. 1978, 75.)  O Γ. Παπαδόπουλος και N. Mακαρέζος ήταν αριστούχοι 
στην τάξη τους. Aξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους πρωταίτιους  διέθεταν ανώ-
τερο µορφωτικό επίπεδο από το µέσο όρο των Eλλήνων αξιωµατικών. Tα επιστηµονικά ενδιαφέροντα 
κάποιων απ’αυτούς επεκτείνονταν και σε άλλους τοµείς: φιλοσοφία, οικονοµικά, πολιτικές επιστήµες 
ψυχολογία, ιστορία κ.λπ.. (Για τη διαπαιδαγώγηση των “επαναστατών” βλ. Zαχαρόπουλος, Γ.1978, 
77-78· Mελετόπουλος, M. 2000 , 151). 
190 Εξάλλου, η αποτροπή του κοµµουνιστικού κινδύνου υπό συνθήκες εσωτερικού διχασµού κατά τη 
µεταπολεµική περίοδο, καθιστώντας κυρίαρχο το ιδεολόγηµα του  αντικοµµουνισµού, απετέλεσε κα-
θοριστικό παράγοντα αναδιάρθρωσης  και ενδυνάµωσης του ρόλου των Ενόπλων ∆υνάµεων στη µε-
ταπολεµική πολιτική ζωή. 
191 Η  δραστηριοποίηση των πρωτεργατών του πραξικοπήµατος σε παρακρατικές οργανώσεις καθώς 
και η συµβολή της στην οργάνωση του πραξικοπήµατος,  έχει εξεταστεί παραπάνω. Για διεξοδική προ-
σέγγιση, βλ Λεντάκης, Α. 2000). Ενδιαφέρον παρουσιάζει στο πλαίσιο αυτό,  η επισήµανση του Μ. 
Μελετόπουλου για τις ισχυρές ενδείξεις ( π.χ.ύποπτος» ρόλος συγκεκριµένων προσώπων, επιβίωση 
νοοτροπιών) αναπαραγωγής του αντιβενιζελικού παρακράτους του 1916, στο µεταξικό παρακράτος 
της 4ης Αυγούστου, στους διασωθέντες ταγµατα-σφαλίτες- χρήσιµα εργαλεία της εµφυλιακής ∆εξιάς 
για την καταπολέµηση των κοµµουνιστών- στους παρακρατικούς µηχανισµούς του Ψυχρού πολέµου 
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Aν δεχτούµε,  ότι  το  απριλιανό καθεστώς “ δεν άρχισε καν την 21η Aπριλίου 1967” 
και τοποθετήσουµε τη συµβατική αφετηρία του την 1η Iανουαρίου 1952- ηµεροµηνία που η 
ισχύς του πρώτου µεταπολεµικού Συντάγµατος και των συνοδευτικών Ψηφισµάτων κατοχύ-
ρωσε θεσµικά την υπόσταση του κράτους των εθνικοφρόνων-τότε η αναζήτηση των ιδεολο-
γικών καταβολών του καθεστώτος, παραπέµπει ευθέως στο µετεµφυλιακό πολιτικοϊδεολο-
γικό περιβάλλον (Kατηφόρης, Γ. 1975, 8· Mελετόπουλος, M. 2000, 150-152). 

Εξάλλου, όπως υποστηρίζεται, «η ∆ικτατορία δεν αποτέλεσε µια τοµή στη µεταπο-
λεµική ιδεολογική συνέχεια, αλλά µια συνεπή αναπαραγωγή της» (Mελετόπουλος, M., ό.π., 
152), υπό τις νέες συνθήκες που δηµιούργησε η αυτονόµηση και πολιτική κυριαρχία του 
Στρατού.   

 

                                                                                                                                            
και  τέλος στις συνοµωτικές οργανώσεις των Ενόπλων ∆υνάµεων που λειτούργησαν ως φυτώρια της 
δικτατορίας (βλ. Μελετόπουλος, Μ. 2000,  150). 
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5.2.  Η ιδεολογία(ες) της 21ης Απριλίου 1967 

 
Ήδη επισηµάνθηκε ότι διαµορφωτικοί  παράγοντες  της  αυταρχικής φυσιογνωµίας της 

στρατιωτικής δικτατορίας, όπως: επιβολή  χωρίς προηγούµενη ιδεολογική διεργασία, ενδοκα-
θεστωτικές  τριβές,  διεθνοπολιτικοί παράγοντες (Ψυχρός πόλεµος κ.λπ.),  επικέντρωση των 
προσπαθειών της σε  διακυβέρνηση –διαχείριση του κοινωνικο-οικονοµικού συστήµατος που 
κληρονόµησε-192 αδυναµία οριοθέτησης ταξικών αντιπάλων, φαίνεται να ευνοούν την εµφά-
νιση αντιδραστικών-αµυντικών χαρακτηριστικών, τόσο σε επίπεδο ιδεολογίας όσο και πολιτι-
κής. Η ιδιοτυπία δηλαδή του καθεστώτος υπονοµεύει τελικά τη διαδικασία συγκρότησης 
πολιτικής φιλοσοφίας. 

Σε κάθε περίπτωση, το ιδεολογικό κενό που δηµιουργεί η απουσία οργανωµένης πολιτι-
κής θεωρίας, αντιµετωπίζεται µε την αναπαραγωγή  του µετεµφυλιακού ιδεολογικού θεσµι-
κού πλαισίου (εθνικοφροσύνη-αντικοµµουνισµός), αναδεικνύοντας έτσι την αποτελεσµατικό-
τητα των µηχανισµών κοινωνικοποίησης του µεταπολεµικού ελληνικού κράτους (Μελετόπου-
λος, Μ., ό.π., 309, 313).  

Φορείς και στελέχη της ∆ικτατορίας, µε διαφορετικό πολιτικό παρελθόν, πολλαπλές 
σκοπιµότητες και διαφορετικά αξιολογικά συστήµατα, διατυπώνουν αντιφατικές απόψεις, 
φασιστοειδούς, µέχρι και σοσιαλιστικού χαρακτήρα. Γίνεται λόγος έτσι για “ψευδοϊδεολο-
γίες” που συναρµολογήθηκαν βιαστικά.(Glogg, R., ό.π., 81, 103· Iστορία Eλληνικού Έθνους, 
ό.π., 286· Mελετόπουλος, M., ό.π., 450· Παπαδηµητρίου, ∆., ό.π., 164).193   

Η αντιφατικότητα  έτσι και η πολυσυλλεκτικότητα  του ιδεολογικού λόγου του κάθε-
στώτος, αποδίδεται κυρίως στη διάδραση ενδογενών χαρακτηριστικών του και εξωγενών πα-
ραγόντων. Όπως υποστηρίζεται (Ρούφος, Ρ. 1972, 233): «ενώ αποτελεί ουσιαστικά µια 
δικτατορία της άκρας ∆εξιάς, στην οποία το υπόβαθρο και η σκοπιά των συνταγµαταρχών προ-
σδίδουν µια χωριάτικη, «λαϊκή» χρειά, η επιθυµία τους να φανούν προοδευτικοί της δίνει µε-
ρικές φορές ψευδοριζοσπαστικούς υπερτονισµούς. Από την άλλη η αποφασιστικότητά τους  να 
σταθεροποιήσουν την εξουσία τους σε µια όσο το δυνατό πιο µόνιµη βάση, συχνά τους οδηγεί 
στην απόπειρα να δηµιουργήσουν µια ιδεολογία, και σε ένα τύπο προπαγάνδας, που κροταλίζει 
από ολοκληρωτισµό. Την ίδια στιγµή όµως διεθνείς λόγοι τους αναγκάζουν να υµνούν τη δηµο-
κρατία {…}.Το αποτέλεσµα αυτού του ασυνήθιστου µείγµατος, είναι η γενική καταπιεστικότητα 
του καθεστώτος, πότε να οξύνεται σε ολοκληρωτικά άκρα και πότε να µαλακώνει από επιδει-
κτική και πολυδιαφηµισµένη ανοχή και ποτέ να µην πτοείται από το φόβο του γελοίου»(ό.π., 
42). 

H διασάφηση έτσι του ιδεολογικο-φιλοσοφικού του πυρήνα, επιχειρείται µέσα από την 
αποµόνωση επαναλαµβανόµενων θεµάτων σε τεκµήρια της περιόδου, όπως: διαφωτιστικά 
εγχειρίδια (Tο Πιστεύω µας του Γ. Παπαδόπουλου, Πολιτική Aγωγή του Θ. Παπακωνστα-
ντίνου, H Iδεολογία της Eπαναστάσεως του Γ. Γεωργαλά), λόγους και συνεντεύξεις κυβερ-
νητικών αξιωµατούχων και πολιτικών στελεχών (Στ. Παττακού, I.Λαδά, Γ. Γεωργαλά, Θ. Πα-
πακωνσταντίνου, ∆. Tσάκωνα, φιλοκαθεστωτικό Tύπο (Θέσεις και Iδέαι, Eλεύθερος Kόσµος, 
Nέα Πολιτεία  κ.λπ.)·  αν και όπως επισηµαίνεται, ελλοχεύει ο κίνδυνος της  δόµησης ενός ε-
ξωπραγµατικού και ανύπαρκτου τελικά ιδεολογικού περιγράµµατος. (Clogg,  R. 1976, 92).  

                                                 
192 Γεγονός που παραπέµπει στο  νοηµατικό προσανατολισµό της συντηρητικής δεξιάς µετεµφυλιακής 
ιδεολογίας,  σε µια διαχειριστική και πραγµατιστική αντίληψη της πολιτικής, µε αναφορές  σε κλίµακα 
αξιών, εµφανή αντίθεση στη συγκρότηση πολιτικής ιδεολογίας και απώτερο σκοπό τη δικαίωση και 
διατήρηση  των υφιστάµενων κυριαρχικών  σχέσεων (Παπαδηµητρίου, ∆. ό.π,, 156).  
193 Αξίζει να σηµειωθεί ότι µελετητές της ιδεολογίας και της προπαγάνδας του καθεστώτος, διερω-
τώµενοι  για το  «ποιος θα ήταν ο πιο αρµόδιος για αυτό το σκοπό, ο ψυχίατρος ή ο κωµωδιογράφος;»,  
κάνουν λόγο για  ανάγκη ανάρρωσης των λέξεων µετά από τη λήξη της ιδεολογικής  «θεοµηνίας»  που 
προκάλεσε το καθεστώς, βλ. Fisher, W.& Rondholz, E.&Φαράντου, Γ., ό.π., 107). 
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Iδιαίτερη αξία αποδίδεται  έτσι στον πολιτικό λόγο του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου,194 αφού 
είχε κατορθώσει -τουλάχιστον µέχρι την ανατροπή του από τον Iωαννίδη- να επιβάλλει την 
παντοδυναµία του, εµφανιζόµενος ως «Αρχηγός της Επανάστασης» (Mελετόπουλος, M, 
2000, 152).  

Οι ιδεολογικοί φορείς του καθεστώτος,195 στρατευµένοι στην προπαγάνδα του «πι-
στεύω»  της «Επανάστασης», εµµένουν πάντως στην συστηµατική  διατύπωσή του, χρησι-
µοποιώντας γενικόλογες αναφορές κατά την προβολή  δοµικών στοιχείων της απριλιανής ι-
δεολογίας: ταυτότητα, πηγές, σκοποί, περιεχόµενα. Χαρακτηριστικότερο ίσως δείγµα από-
τελεί η περίπτωση Γ. Γεωργαλά,196 που από µαχόµενος κοµµουνιστής στο Παραπέτασµα, µε-
ταπλάθεται σε ένθερµο προπαγανδιστή197 του καθεστώτος, επιφορτισµένος µε το έργο της 
διαφώτισης της κοινής γνώµης για τις πολιτικές  θέσεις και την ιδεολογία της 21ης Απριλίου. 

Στο έργο του «Η ιδεολογία της Επαναστάσεως»,  η αµφισηµία, η αντιφατικότητα η πο-
λυσυλλεκτικότητα και εν τέλει η ασαφής ταυτότητα της απριλιανής ιδεολογίας, βαπτίζονται 
«εκλεκτική ιδεολογία», µε το επιχείρηµα, ότι: «Συνταγές γενικές  που λύνουν όλα τα προβλή-
µατα για όλους δεν υπάρχουν. Άλλα στοιχεία ωφέλιµα µπορεί να αντλήσει κανείς από οποιαν-
δήποτε προσπάθεια» ( Γεωργαλάς, Γ., ό.π.,70).    

 Παρουσιάζεται έτσι και  εξυµνείται «η αντιδογµατική» και «διαλεκτική» ιδεολογία του 
καθεστώτος, ως απόλυτα εναρµονισµένη  µε τον αρχαιοελληνικό διαλεκτικό αντιδογµατισµό, 
το χριστιανικό πνεύµα και κατά συνέπεια τον «ελευθερόφιλο», «ανθρωπιστικό», «ελληνο-
χριστιανικό πολιτισµό». Μάλιστα, ως σύνολο ιδεωδών και όχι δογµατικών θέσεων, δηλαδή 
«µονόπλευρη ερµηνεία των πάντων δια παντός», αντιδιαστέλλεται  µε τα  ανελεύθερα ιδεολο-

                                                 
194 Aναφερόµαστε στο βιβλίο του “Tο Πιστεύω µας” µια εξάτοµη συλλογή µε µεγάλη γκάµα θεµάτων, 
που ολοκληρώνεται σταδιακά (1968-1971) και διανέµεται δωρεάν µε σκοπό “να καταστεί απαραίτητον 
ανάγνωσµα µεγάλων και µικρών” (Tο Πιστεύω µας, I, 8).  
195 Aξίζει να σηµειωθεί ότι ως θεωρητικοί του καθεστώτος, αποκαλούνται πολιτικά στελέχη του µε 
αξιοσηµείωτη ιδεολογική δραστηριότητα. Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι δύο µη στρατιω-
τικοί και πρώην κοµµουνιστές: ο δηµοσιογράφος Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου και ο Γ. Γεωργα-
λάς, ο οποίος κατείχε τη θέση του υπεύθυνου για τις δηµόσες αναγγελίες του καθεστώτος. Για τη 
δράση των ιδεολογικών φορέων, βλ. αναλυτικά: Mελετόπουλος, M. ό.π., 160-256. 
196 Από το 1958-1970 δραστηριοποιείται ως ειδικός συνεργάτης των Ενόπλων ∆υνάµεων σε θέµατα 
ψυχολογικού πολέµου και ιδεολογικής προπαγάνδας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο  Γ. Γεωργαλάς, καθη-
γητής της ΕΚΟΦ (Εθνική Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών) και φροντιστής ιδεολογικών θεµάτων στην 
υπηρεσία Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως, κατηγορήθηκε ως αποδέκτης 
µυστικών κονδυλίων από το 1960-1963, όπως διαφαίνεται από τον κατάλογο παραληπτών που δηµο-
σίευσε η εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ(9.12.64). Στη συνέχεια σε συνεδρίασή της η Βουλή (11.6.65) 
ψήφισε κατά πλειοψηφία την παραγραφή των αδικηµάτων των µυστικών κονδυλίων (βλ.Λεντάκης, 
Α.2000, 48-49). Θεωρείται ποµπός επιστηµονικά σχεδιασµένου αντικοµµουνισµού. Υπήρξε συγγρα-
φέας πολλών βιβλίων και εκδότης του περιοδικού Σοβιετολογία,  υποχρεωτικού  αναγνώσµατος των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, (∆ιαταγή 3426/12-3-1960) µέχρι και την αποποµπή 
του από το ΓΕΣ από την Κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρου το 1964, λόγω της συµπερίληψης σε 
τεύχος του περιοδικού, επιστολής αντιπολιτευτικού περιεχοµένου  προς τον Πρωθυπουργό Γ. Πα-
πανδρέου (ό.π., 121). Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας  διετέλεσε  Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουρ-
γώ,  πρώτος κυβερνητικός εκπρόσωπος  και τέλος Υφυπουργός –Γενικός ∆ιοικητής Κρήτης το 1971, 
προκειµένου να αποµακρυνθεί από την Αθήνα λόγω των «ενοχλητικών» για το καθεστώς από-ψεών 
του, περί ελεγχόµενης πολιτικοποίησης, και δηµιουργίας πολιτικών κοµµάτων στα πλαίσια µιας «πα-
παδοπουλικής δηµοκρατίας». Για λεπτοµερέστερη αναφορά στη ζωή,  στο συγγραφικό έργο και στην 
προπαγανδιστική δράση του Γ. Γεωργαλά, βλ. Μελετόπουλος, Μ., ό.π., 211-234  και ειδικότερα για τη 
συµµετοχή του σε παρακρατικούς µηχανισµούς, στο  Λεντάκης, Α., ό.π., 66-70. 
197 Ενδεικτικές «της επιστηµονικής» ενασχόλησης του Γ.Γεωργαλά µε την τέχνη της προπαγάνδας, 
είναι οι θέσεις του για τη διασάφηση των τεχνικών της.  Έτσι «η λευκή» προπαγάνδα είναι επίσηµη 
και επώνυµη, «η φαιά» ανώνυµη και ανεύθυνη (ανυπόγραφες εκδόσεις:δυσφηµιστικοί λίβελοι, «ψί-
θυρος», η   διαχεόµενη  δηλαδή προπαγάνδα των διαδόσεων) και τέλος «η µαύρη», παραπλανητική, α-
φού κατασκευάζεται η προέλευσή της και αποδίδεται «εις πηγήν διάφορον της πραγµατικής» (Λε-
ντάκης, Α., 45 και 74-75). 
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γήµατα του  Ολοκληρωτισµού για «ένα αλάθητο ∆όγµα», ένα «αλάθητο Κόµµα». Εξάλλου 
όπως υποστηρίζει,  «οι σύγχρονοι Έλληνες», βιώνοντας τις συνέπειες «της προεπαναστατικής 
σύγχυσης ιδεών»,  διψούν  «για µια συγκεκριµένη  εθνική- ελληνοχριστιανική και προοδευτι-
κή  Ιδεολογία. Την ιδεολογία αυτή τους την προσφέρει η  Επανάστασις» (ό.π.,  19). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Γ. Γεωργαλά στα προσδιοριστικά στοιχεία της 
ελληνικής µεθόδου υλοποίησης των ιδεολογικών επιλογών του καθεστώτος. Στην ουσία πρό-
κειται για προσπάθεια συνοπτικής καταγραφής σηµαντικών αξόνων της απριλιανής ιδεολο-
γίας, όπως: α) Πίστη στις ελληνοχριστιανικές αξίες, β) Επιδίωξη πραγµάτωσης  µεγάλων σκο-
πών του Ελληνισµού, δηλαδή οικονοµοτεχνική και βιοτεχνική ανάπτυξη σε «πλαίσιο ηθικό 
και θρησκευτικό» ή κατά τον Παπαδόπουλο: επίτευξη «του οράµατος της Μεγάλης και Ευ-
δαίµονος Ελλάδος» (Το Πιστεύω µας Α΄, 137) γ) Εδραίωση της εθνοαναγεννητικής ταυ-
τότητας της επανάστασης για την εξάλειψη του ταξισµού και την εξασφάλιση και αποκατά-
σταση της εθνικής ενότητας (ό.π., 57).   

Σε κάθε περίπτωση µέσα από την ερµηνευτική προσέγγιση του πολιτικού λόγου ιδεολο-
γικών φορέων της ∆ικτατορίας, διαπιστώνεται η τάση δόµησης µιας καθεστωτικής πολιτικής 
ιδεολογίας σαφώς προσανατολισµένης στην προβολή εθνικιστικών, ελληνοχριστιανικών, 
αντικοµµουνιστικών ιδεωδών και συµβατής εποµένως  µε το  κοινωνικοϊδεολογικό κλίµα της 
µετεµφυλιακής Eλλάδας.  

H απολιτικότητα και η ανιστορικότητα  του ιδεολογικού λόγου της σε συνδυασµό µε 
την µετατόπιση της έντασης από τον αντικοµµουνισµό (ο οποίος εξακολουθεί να αντιπροσω-
πεύει τη λειτουργική διάστασή του) και την εθνικοφροσύνη στα ιδεολογήµατα περί εθνικής 
ενότητας, αναδιαπαιδαγώγησης των Eλλήνων, ατοµικού και κοινωνικού εξαγνισµού, αποτυ-
πώνουν “τη νεωτερικότητα”  της καθεστωτικής πολιτικής σκέψης ως προς τη ∆εξιά ιδεολογία 
της προδικτατορικής περιόδου, η οποία πάντως  επιµένει να ενεργοποιεί τη µνήµη της (Παπα-
δηµητρίου, ∆., ό.π., 159, 164). Στο πλαίσιο αυτό, οι όποιες  ιδεολογικές διαφοροποιήσεις, 
αδύναµες να συγκροτήσουν ξεχωριστή θεωρητική κατασκευή, αποδίδονται στην ιδιότυπη 
φυσιογνωµία  και  δράση των στελεχών του καθεστώτος  (Μελετόπουλος, Μ. ό.π., 152).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση για την επιρροή του «παρωχηµένου» ιδεολογικού 
λόγου της δικτατορίας στη συγκρότηση συλλογικών ταυτοτήτων . Όπως επισηµαίνεται από τη 
Μαρία Κοµνηνού, η προσπάθεια επιβολής µιας δηµόσιας καθεστωτικής σφαίρας,198  µέσω 
της κρατικής τηλεόρασης µε στόχο την ισχυροποίηση της εξουσίας της, όχι µόνο την εξέθεσε 
αλλά κινητοποίησε δυνάµεις αντίδρασης στην ελληνική κοινωνία.. Όταν το πρωτόγνωρο θέα-
µα της εξουσίας ξεθώριασε, η συνεχής έκθεση στη δηµοσιότητα των ηγετών και προπαγανδι-
στών της δικτατορίας,  αποδυνάµωσε  τελικά την προβαλλόµενη εικόνα της ισχύος τους.  

 Η απήχηση έτσι της τηλεόρασης υπονόµευσε την εξουσία τους, συντελώντας καταλυ-
τικά στο σχηµατισµό αντιδικτατορικού µετώπου (Κοµνηνού, Μ., ό.π., 176-177). Η αξιοποίη-
ση διαθέσιµων παλαιότερων µορφών δηµοσιότητας (αντιστασιακός Τύπος,  αντιδικτατορική  
κοινή γνώµη, ξένες εκποµπές ραδιοσταθµών, πολιτικός κινηµατογράφος),  κατέστησε δυνατή 
τη συγκρότηση αντιστασιακής δηµόσιας σφαίρας καθώς και τη  δηµιουργία  άλλων αντιστα-
σιακών πολιτιστικών µορφωµάτων. 199 

                                                 
198 Η µορφολογία της δηµόσιας σφαίρας κατά την υπό µελέτη περίοδο χαρακτηρίζεται από την έλευση 
και διάδοση της τηλεόρασης. Η καθεστωτική δηµόσια σφαίρα στη συνέχεια δηµιουργείται µε την υπο-
ταγή της νέας διαµεσολαβηµένης δηµοσιότητας που η τηλεόραση επέφερε, στις πολιτικές σκοπεύσεις 
της δικτατορίας. Η ισχύς της εντοπίζεται στο σύστηµα γενικευµένης επιτήρησης που κατόρθωσε να ε-
γκαθιδρύσει.  
199
Η αντιπαλότητα µάλιστα- διαµάχη ηγεµονίας  µεταξύ των δύο δηµόσιων σφαιρών κατά τη διάρκεια 

της επταετίας- αποτελώντας ουσιαστικά διαµάχη µεταξύ της κρατικής τηλεόρασης και του κινηµατο-
γράφου, φαίνεται να συνέβαλε στο µετασχηµατισµό του, ιδιαίτερα µε τη δηµιουργία  δεκτικού κοινού 
απέναντι στα νέα πρωτοποριακά διεθνή ρεύµατα (Κοµνηνού, Μ. 1999) 
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Στη συνέχεια  της εργασίας µας, η συζήτηση «νεοτερικών» και άλλων κοµβικών εν-
νοιών  του ιδεολογικού λόγου της δικτατορίας, σε επίπεδο δοµής (εκφορά, δόγµα, αξίες) – πα-
ρά τις όποιες επιφυλάξεις για την ανυπαρξία δοµηµένου ιδεολογικού περιγράµµατος–από-
τελεί ασφαλώς αναγκαία προϋπόθεση εµπειρικής ανάλυσης και τεκµηρίωσης των εκδηλώ-
σεών του στο χώρο της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
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5.2.1.  Εθνοσωτήριος/ εθνική /απριλιανή  Επανάστασις 
 

 Το καθεστώς, ενώ αρχικά χρησιµοποιεί το κατασκεύασµα της  «αντεπανάστασης» για 
την αποσόβηση του κοµµουνιστικού κινδύνου, στη συνέχεια βαπτίζεται «εθνική επανάστα-
ση».200 Από αντεπανάσταση δηλαδή, που δεν µπορεί να διαρκέσει επ’αόριστο –ιδιαίτερα όταν 
θεµελιώνεται στην επίκληση ανύπαρκτων κινδύνων201-  επιχειρεί να επιβληθεί ως εθνοσωτή-
ρια επανάσταση, εµφανιζόµενη ως προϊόν ιστορικής αναγκαιότητας:  

 
«{…} Και ενώ διετρέχοµεν τον κίνδυνον των κινδύνων, ενώ ήτο έτοιµη  η παράδοσις των 

Θερµοπυλών, ενώ διηνύνοµεν χρόνον ανάξιον της ελληνικής επιταγής- θα εκλάµψη η Επα-
νάστασις της 21ης Απριλίου. Εις το πρόσωπόν της θα ευρεθή  η ηγεσία του Έθνους, η φύσει η-
γεσία του Έθνους. Είναι οι ολίγοι ευγενείς, έντιµοι, γενναίοι  και άριστοι επαγγελµατικώς αν-
δρες, οι οποίοι θα αναλάβουν έργον Ηρακλέους και θα επιτελέσουν την προσταγήν της Νεµέ-
σεως και της Ραµνουσίας Αρτέµιδος. Και θα καθαρίσουν την υβρσθείσαν γην  και θα ανα-
στηλώσουν  τας  τύχας της Αιωνίας Ελλάδος.{...}»  (Φωτιάδης, Ευάγγ., 1968, 17)202 

 
 Στην προσπάθεια εξαγνισµού της συνταγµατικής εκτροπής, υιοθετείται η «κλασική συ-

νταγή του εξαγνισµού και της καθάρσεως» και “η σωτηρία της Πατρίδας” προσεγγίζεται ως “ 
Yπέρτατος Nόµος”, υπεράνω αυτών που καταλύονται (Glogg, R., ό.π., 83).  O “µεσσιανικός” 
χαρακτήρας των ιδεολογικών προσανατολισµών του γίνεται εµφανής από το πρώτο µήνυµα 
του “διακοσµητικού πρωθυπουργού” της χούντας, µη στρατιωτικού Κ. Kόλλια. Στη διακή-
ρυξή του οι πραξικοπηµατίες εµφανίζονται ως “ µάρτυρες ενός εγκλήµατος το οποίον διεπράτ-
τετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Έθνους”.  O στρατός –σωτήρας-αυθεντικός φο-
ρέας της εθνικής συνείδησης (Γεωργαλάς, Γ., ό.π., 7)- επεµβαίνει για να σταµατήσει την 
εθνική καταστροφή. Και αφού οι Ένοπλες ∆υνάµεις- η κινητήρια δύναµη της Επανάστασης-
διατηρούν αδιάφθορη την εθνική τους συνείδηση από την κοµµατική συναλλαγή και την κοµ-
µουνιστική διάβρωση, διαθέτοντας παράλληλα «αταξική νόηση του έθνους», η επαναστατική 
δράση τους  αποκτά αναµφίσβητα  υπερπαραταξιακό, διαταξικό,  υπερκοµµατικό,  εθνικό τε-
λικά  χαρακτήρα (ό.π.).203 

                                                 
200
Αντεπανάσταση αποτελούν έτσι στη συνέχεια, σύµφωνα µε τη νέα νοηµατοδότηση του όρου «επα-

νάσταση» που επιχειρεί ο Γ. Γεωργαλάς,  όσοι  αντιµάχονται τα ιδεώδη της επανάστασης άρα και οι 
κοµµουνιστές, αφού: « Εµείς κρατούµε τη σηµαία της Αλλαγής. Εµείς είµεθα το Αύριο. Έτσι όσοι πο-
λεµούν  σήµερα την προσπάθεια της Αλλαγής, είναι η αντεπανάστασις, η αντίδρασις, η αντιπρόοδος. Και 
σ’ αυτούς περιλαµβάνονται βεβαίως οι κοµµουνισταί»  (Γεωργαλάς, Γ., ό.π.,  5-6).  
201 Ενδιαφέρον παρουσιάζoυν οι θέσεις του Woodhouse για τη διαστρέβλωση  τουλάχιστον τριών κρί-
σιµων περιόδων της νεότερης ιστορίας: Αντίστασης, Εµφυλίου, κατάρρευσης κοινοβουλευτικής διακυ-
βέρνησης (1965-67),  µέσα από  τη  συζήτηση  «των µύθων»  που εµπεριέχει ο ισχυρισµός των πραξι-
κοπηµατικών περί της αναγκαιότητας της επέµβασής τους. Αναλυτικότερα, βλ.  Woodhouse, C., 1972, 
35-54.  
202 Πρόκειται για απόσπασµα δηµοσιευµένου άρθρου µε τίτλο  «Η 21η Απριλίου»  στο φιλοκαθεστω-
τικό περιοδικό Θέσεις και Ιδέαι, 1968, 4, 14-17. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το έντυπο κατά την κυκλο-
φορία του πρώτου τεύχους, αυτοπαρουσιάζεται  από τους εκδότες του, ως « βήµα νέων δια το Έθνος 
δηµιουργικών και αναπλαστικών ιδεών{…} ( «Η σύνταξις», ό.π., 1968, 1). 
203 Η προβολή  µάλιστα, του  ακοµµάτιστου, αταξικού και φιλολαϊκού χαρακτήρας της,  επιχειρείται 
ήδη το πρώτο βράδυ µετά το πραξικόπηµα, κατά την ανάγνωση του προαναφερθέντος «µεσσιανικού» 
ανακοινωθέντος.  Αναφορές σε πτυχές της εθνοσωτήριας της δράσης: ενότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, 
ηθική και υλική εξύψωσις του κοινωνικού συνόλου “και ιδιαιτέρως των αγροτών και των πενεστέρων 
τάξεων”, κατάργηση της φαυλοκρατίας, επαναφορά “εις τον αληθώς ορθόδοξον κοινοβουλευτισµόν”, 
αναδεικνύουν τον λαϊκιστικό χαρακτήρα του καθεστωτικού  λόγου, που όπως όµως επισηµαίνεται, δεν 
κατάφερε ποτέ να αποτυπωθεί σε πράξεις, παρά τις κυβερνητικές  διακηρύξεις περί πολιτικής κοι-
νωνικών µετασχηµατισµών (Clogg, R.,  ό.π., 83-86 ).  
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Με απώτερο σκοπό την αναγέννηση του έθνους,  µετά βεβαίως τη σωτηρία της χώρας  
« από την κατολίσθησι  προς το χάος, τον διχασµό και τον ερυθρό ολοκληρωτισµό», «η επα-
νάσταση» αποκτά  εθνοαναγεννητικό χαρακτήρα, µε το σκεπτικό ότι: «Επαναστάσεις υπάρ-
χουν πολλών ειδών, εθνικοαπελευθερωτικές όπως του 1821, κοινωνικές, πολιτικές κ.λπ. Η δική 
µας είναι εθνοαναγεννητική. Είναι η καθολική εξόρµησις του Ελληνισµού για την επίλυση του 
προβλήµατος της αναγεννήσεώς του» (ό.π., 9). Άρα και «ιδιοτύπως  εθνικοπελευθερωτική», 
αφού επιφέροντας ριζικές µεταβολές σε όλους τους τοµείς του δηµόσιου βίου και ιδίως στον 
πολιτικό,  θα  «απελευθερώσει»  την ελληνική κοινωνία από τα δεσµά της υποανάπτυξης  και 
της καθυστέρησης(ό.π., 8).  

Οι πολιτικές σκοπιµότητες της δικτατορίας, αποτυπωµένες σε διακηρύξεις, όπως: “Στον 
πολιτικό τοµέα δεν υπάρχει παρελθόν. ∆εν υπάρχει, χθες, δεν υπάρχουν θεµέλια. Tώρα µπαί-
νουν. Oικοδοµούµε τελείως εξαρχής. Yπάρχει παρόν. Kαι υπάρχει και το αύριο”  (Γεωργαλάς, 
Γ., ό.π., 6), θεµελιώνονται στην κατάργηση της ιστορίας,  µέσα από τη γραµµική σύνδεση του 
παρόντος -παρελθόντος και τη χρήση της οριζόντιας µνήµης ( Παπαδηµητρίου, ∆., ό.π.,163). 

Ωστόσο, από την άλλη,  µε την επιλεκτική χρήση κρίσιµων ιστορικών επεισοδίων, επι-
χειρείται η εγκατάσταση αυθαίρετων ταυτίσεων για την κάλυψη ιδεολογικών αναγκών του 
καθεστώτος. Στο πλαίσιο αυτό, τα επιτεύγµατά του  παροµοιάζονται επανειληµµένα,  µ’αυτά 
της επανάστασης του 1821, αφού: 

 
 «Μετά ένα και ήµισυν  περίπου αιώνα  το Ελληνικόν Έθνος διέτρεξεν  τον 
κίνδυνον  να χάσει πάλι την εθνικήν  ελευθερίαν του {…}. Νέος δυνάστης 
{…}, έκρουσεν επανειληµµένως τας πύλας της Ελλάδος. Αποκρουσθείς µε 
σκληράς θυσίας των Ελλήνων, έθεσεν εις εφαρµογήν την τακτικήν της δια-
βρώσεως». {….}, όταν η Επανάστασις της 21ης Απριλίου 1967 ανέτρεψε τα 
σχέδιά του και απέτρεψε τον θανάσιµον  κίνδυνον νέας δουλείας. Έ����� �� 
����� �� ��� ���������ίν της,  ������� ��� ��� �����������  ��� π���� ��� ������ ��� ��������� 
��� 1821, υπό συγχρονισµένην µορφή” (Το Πιστεύω µας  Στ΄, 87).  
  
Οµοίως, αντιστοιχίζεται η  δράση των «επαναστατών»  µε αυτή των  ιδρυτών της Φιλι-

κής Εταιρείας, αφού όπως αυτοί «συνέλαβον τον βαρυστένακτον πόθον του δούλου  Γένους και 
οργάνωσαν  τας προς απελευθέρωσιν  δυνάµεις, ούτω και  οι άνδρες της 21ης Απριλίου  συνέ-
λαβον τον εθνικόν απελπισµόν {…}» (Φωτιάδης, Ευάγγ., ό.π., 16). 

Η προσπάθεια αξιοποίησης θετικών συνειρµών για την προβολή  του ηρωικού χαρακτή-
ρα του καθεστώτος, συµπεριλαµβάνει και ευρύτερες αναδροµές σε σελίδες κλέους της ελλη-
νικής ιστορίας. Tον Iούνιο του 1968 ο ταξίαρχος Παττακός, πρώτος αντιπρόεδρος της δικτα-
τορικής κυβέρνησης, αναφερόµενος σε λακωνικές ιστορικές απαντήσεις των Eλλήνων- από 
το “Μολών λαβέ” του Λεωνίδα µέχρι το µεταξικό “Όχι”- καθιερώνει τη χρήση του συνθήµα-
τος “Aλτ ή πυροβολώ”, αντάξιο σύµβολο της εξίσου! «ηρωικής» απριλιανής επανάστασης  
(Clogg, R., ό.π., 90-91).  

Η “Αναγέννηση” πάντως, βασικός άξονας του ιδεολογικού λόγου για τη  σκοποθεσία  
της επανάστασης, κυριαρχεί και σε επίπεδο συµβολικής απεικόνισης κατά την υλοποίηση 
προπαγανδιστικών στόχων. Ο Φοίνικας, το µυθολογικό πουλί που ξαναγεννιέται από τις στα-
χτες του – πανίσχυρο σύµβολο της δύναµης του ανθρώπου να υπερνικά τις δυσκολίες τους-  
µε την παρουσία πάνοπλου στρατιώτη για την περίπτωση της 21ης Απριλίου, επιλέγεται για να 
αισθητοποιήσει και οπτικά  «τα αναγεννητικά» οράµατα του στρατιωτικού καθεστώτος, µε 
εµφανή σκοπό: την καταξίωση και δικαίωση της έκνοµης παρουσίας και δράσης του. 

Εξάλλου επειδή  «η αναδροµή εις τους προδρόµους  και τα σύµβολα  αποβαίνει πάντοτε 
πηγή ζωής για τα έθνη», εξυµνείται η συµβολή της διαφώτισης/προπαγάνδας που επικεντρώ-
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νεται στην ανάδειξη και  αξιοποίηση σχετικών στοιχείων «δια τον άτρεπτον των Σηµαιών 
µας» και «δια τον θρίαµβον της Επαναστάσεως» (Κ.Χ.Β. 1968, 3).  204 

 Στην ουσία  µε τη συστηµατική προβολή του όρου «Εθνική Επανάστασις», 205  αναζη-
τείται  θετική ιδεολογία, που αναδεικνύοντας τα αίτια και τους σκοπούς  της επιβολής του κα-
θεστώτος, θα εξασφάλιζε τη λαϊκή συναίνεση για την παραµονή του στην εξουσία (Ρούφος, 
Ρ.,ό.π., 241). Η διάχυσή της επιχειρείται µε την επιστράτευση ποικίλων προπαγανδιστικών τε-
χνικών, αποτυπωµένων σε στερεότυπες δηλώσεις του Πρωθυπουργού Γ. Παπαδόπουλου κα-
θώς και στην αναγραφή εύληπτων και γλωσσικά επιδέξιων συνθηµάτων ή αναφωνήσεων α-
πλής πίστης, υπό τη µορφή γαλανόλευκων πινακίδων σε όλη τη χώρα, όπως: «Οι κοµµουνι-
σταί είναι προδόται του Έθνους», «Ελλάς Ανέστη», «Η Επανάστασις ήτο ιστορική αναγκαιό-
της», «Ησυχία-Πρόοδος-Αναγέννησις» ή το επίσηµο σύνθηµα-σύµβολο των ιδεολογικών προ-
σανατολισµών του καθεστώτος : «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» (Woodhouse, G., ό.π., 33). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι  ο εντοπισµός  άρρητων  αποχρώσεων / ιδεών - ηθικού και εθνι-
κού περιεχοµένου- στο µήνυµα  περί «Εθνικής ή Εθνοσωτήριας Επανάστασης», αποτυπώνει    
την προσπάθεια αξιοποίησης  ελκυστικών συνειρµών κατά τη χρήση του. Λέξεις συνθηµά-
των, όπως «Επανάσταση» ή «Ανέστη», συνδεόµενες  ετυµολογικά µε τη λέξη «Ανάσταση»  
και  θεµατικά,  µε οικείες για τον Έλληνα περιστάσεις επικοινωνίας,206 ενεργοποιούν  συνειρ-
µικές διαδικασίες  δηµιουργίας  θετικών  στάσεων  για τους  πρωτεργάτες της «ανάστασης» 
του έθνους.  Παράλληλα, η χρήση του επιθέτου «εθνικός» και άλλων συναφών για τον χαρα-
κτηρισµό της  επαναστατικής δράσης του καθεστώτος, εγκαθιστώντας  την αυθαίρετη ταύ-
τιση της εθνοσωτήριας κυβέρνησης µε το έθνος, διαιρεί το λαό σε δύο κατηγορίες: τους πα-
τριώτες-εθνικόφρονες-υποστηρικτές «των επαναστατών» και τους ανθέλληνες –αντιπάλους 
τους (ό.π., 33-34).  

Συνακόλουθα η επίµονη και παραπειστική σύζευξη των όρων « Έθνος» και «Επανάστα-
ση», αποµακρύνοντας το ενδεχόµενο επικράτησης των λυτρωτικών, ιδεολογικά φορτισµέ-
νων, ποιοτικά και ιστορικά διαφορετικών σηµασιών τους, προσεγγίζεται «ως επιτήδεια  παρα-
πλανητική λειτουργία του εξουσιαστικού λόγου» των πραξικοπηµατιών (Μάνεσης, Α., ό.π., 
40). 

                                                 
204 Πρόκειται για αποσπάσµατα άρθρου  που υπογράφεται µε τα αρχικά του συγγραφέα, στοιχεία που 
παραπέµπουν στον εκδότη του περιοδικού και γνωστό προπαγανδιστή του καθεστώτος  Κων/νο Χ. 
Βρυώνη (βλ. Κ.Χ Β, Τώρα που κυµατίζουν αι σηµαίαι της Επαναστάσεως,  Στο Θέσεις και Ιδέαι, 1968, 
4, 3-8). Το αίτηµα της αναδροµής στους προδρόµους, αξιοποιείται για την προβολή των απόψεων του 
Ι. ∆ραγούµη για το «έθνος» και τη διασύνδεσή τους µε το εθνοσωτήριο έργο της Επανάστασης. 
205 Έχουµε ήδη αναφερθεί στην προσφιλή τακτική και άλλων αυταρχικών καθεστώτων του ευρωπαϊ-
κού Νότου και της Λατινικής Αµερικής–µε ουσιώδεις όµως διαφορές µε το απριλιανό- να αυτοαπο-
καλούνται « εθνικές επαναστάσεις». 
206 Το σύνθηµα «Ελλάς Ανέστη» αποτελεί µικρή τροποποίηση της γνωστής σε όλους φράσης θρη-
σκευτικού χαρµόσυνου  περιεχοµένου  «Χριστός Ανέστη». Το γεγονός αυτό διευκολύνει τη χρήση του, 
δηµιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις ανάπτυξης ανάλογης εορταστικής ατµόσφαιρας για την  
απριλιανή «ανάσταση» της Ελλάδας.  
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5.2.2 Νέα ∆ηµοκρατία 
 
 Η “Eπανάστασις” ανάγεται σε προθάλαµο της αληθινής δηµοκρατίας, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει, όπως τονίζει ο Γ. Γεωργαλάς, και «επάνοδον εις τον οµαλόν δηµοκρατικόν βίον». 
∆ιότι τέτοιος βίος δεν υπήρχε,  ώστε να επανέλθουµε σ’ αυτόν» (Γεωργαλάς, Γ., ό.π., 39).  

Η εκλεκτική αντιδογµατική ιδεολογία του καθεστώτος και «η ελληνική Μεθοδική», θέ-
τονται στην υπηρεσία της οικοδόµησης «της Νέας ∆ηµοκρατίας», υπό την επίδραση των 
σύγχρονων αντιλήψεων περί ελευθερίας ( ό.π, 59).207   

 Στην προσπάθεια  νοηµατοδότησης του όρου - ο οποίος µάλλον  παραµένει σκόπιµα α-
σαφής αλλά  διάφορος από  την «παλαιά»  αξιοκατάκριτη και κατ’επίφαση ∆ηµοκρατία του 
παρελθόντος

208 - κεντρική θέση κατέχει ο ορισµός της ∆ηµοκρατίας ως «Εννόµου Ελευ-
θερίας» (Γεωργαλάς, Γ., ό.π., 36, 59), η οποία θέτει τους αναγκαίους  περιορισµούς για την 
οµαλή λειτουργία της κοινωνίας. Η ουσιαστικοποίηση µάλιστα, υπό το πρίσµα πάντα «της ε-
παναστατικής ιδεολογίας», συνιστωσών της ∆ηµοκρατίας, όπως: οικονοµική, πνευµατική, 
κοινωνική, πολιτική ελευθερία, θα οδηγήσει στη µετεξέλιξή της και τελικά στο µετασχηµα-
τισµό της σε µια νέα ανώτερη µορφή «αντιδικτατορικής», «αντιολοκληρωτικής» ∆ηµοκρα-
τίας (Γεωργαλάς, Γ., ό.π., 38, 63).  

Και επειδή η «Επανάστασις έγινε από τους Έλληνες για τους Έλληνες», απώτερο σκοπό 
της αποτελεί,   µια  «ελληνικού τύπου ∆ηµοκρατία»,  διαποτισµένης όµως µε  τις  αρχές «της 
αφηρηµένης, της γενικής, της εκτός τόπου  και χρόνου ∆ηµοκρατίας {…} αλλά παράλληλα  
προσαρµοσµένη  στην εποχή µας (Γεωργαλάς, Γ. , ό.π., 69). 

H πολιτική αγωγή των Eλλήνων απασχολώντας ιδιαίτερα τον Παπαδόπουλο, προσεγ-
γίζεται ως προϋπόθεση της “αληθούς δηµοκρατίας (Glogg, R., ό.π., 97),209  που µόνο «η Επα-
νάσταση»- παρά την αµφισβήτηση του  δηµοκρατικού  χαρακτήρα της - µπορεί να εδραιώσει. 
Συµβουλεύει λοιπόν: 

 
 «όσον και αν φαίνεται αντίνοµον, να το πιστεύσετε, ότι υπήρξεν ανάγκη δια 
την χώραν αυτήν, την πολιτικήν  αγωγή,, ως υπόβαθρο της δηµοκρατικής 
ζωής, να την δώση η Επανάστασις, {…} η οποία οσονδήποτε και εάν χαρα-
κτηρίζεται παρ’οιονδήποτε ως δικτατορία, δεν αποδέχεται τον χαρακτηρι-
σµόν» (Πιστεύω Ι, ό.π., 81).  
 
 Στο πλαίσιο αυτό, η  πολιτική επανεκπαίδευση των Eλλήνων  µε στόχο την δηµιουργία  

“κοινωνικών” όντων ικανών να δηµιουργήσουν τη “Nέα ∆ηµοκρατία”,  φαίνεται να αποτελεί 
άµεση  προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος,  ιδιαίτερα στον τοµέα 
συγκρότησης  σχολικής γνώσης: 

 

                                                 
207 Εξάλλου, όπως υποστηρίζει ο Γ. Γεωργαλάς - προσπαθώντας προφανώς να τεκµηριώσει τη χρήση 
του επιθέτου «νέα»- η διαρκώς µεταβαλλόµενη έννοια της ελευθερίας, αποκλείει την ύπαρξη ενός 
ενιαίου, διαχρονικού και καθολικά αποδεκτού τύπου ∆ηµοκρατίας, επιβάλλοντας διαρκώς την προ-
σαρµογή των χαρακτηριστικών της στα νέα δεδοµένα (ό.π., 60).  
208 Αφού θα είναι «εθνοκρατικού τύπου, µε κοινωνικό περιεχόµενο,  εθνικά πλαίσια, υπεύθυνους πολί-
τες, υγιείς θεσµούς, σεβαστό Νόµο και Ισχυρό Κράτος, {…},  χωρίς φαύλους και προδότες µε «δήµον» 
και µε «κράτος» (Γεωργαλάς, Γ. , ό.π). 
209 H έλλειψή της, µάλιστα ανάγεται σε βασικό αίτιο “της µονίµως τεταραγµένης νεωτέρας ελληνικής 
ιστορίας”(Clogg, R., ό.π.) 
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 «Πολύ σύντοµα θα διαθέσοµεν ει̋ τον Έλληνα πολίτην τα̋ γνώσει̋ 
εκείνα̋ µε τα απαραίτητα βιβλία{…}, δια να δύναται να εκτιµήση τα 
δικαιώµατά του, το καθήκον  του, τα̋ υποχρέωσει̋ του και εποµένω̋  
µε πλήρην συναίσθησιν ευθύνη̋ να δύναται να ρυθµίζη τα κοινά δια 
τη̋ διαδικασία̋ τη̋ ψηφοφορία̋ {…» (Το Πιστεύω µα̋ Ι, ό.π., 81.) 
  
Η καλλιέργεια της κοινωνικότητας ανάγεται εµφανώς σε θεµελιώδη στόχο της  ορθής 

πολιτικής αγωγής, αφού όπως υποστηρίζεται από  τον  Γ. Παπαδόπουλο:  
 
«Η αγωγή αυτή θα επιτρέψει ει̋ του̋ Έλληνα̋ να συνειδητοποιήσουν 
την κοινωνικότητα{…}η οποία είναι απαραίτητο̋ ω̋ οδηγό̋, 
προκειµένου το ά-τοµον να συµβιβάση τα̋ απαιτήσει̋ του µε τα̋ 
υποχρεώσει̋ του και τα̋ απαι-τήσει̋ αυτού  και των άλλων ατόµων 
µεταξύ των»  (Το Πιστεύω µα̋  Ι, ό.π., 81).  
 
Στην ουσία, βεβαίως,  πρόκειται για επιστράτευση πτυχών της ιδεολογίας της εθνικο-

φροσύνης, σχετικών µε την προσέγγιση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων του πολίτη 
σε ένα  αταξικό  κράτος, προκειµένου να αποσιωπηθεί η συγκρουσιακή σχέση κράτους και 
κοινωνικών τάξεων και να συγκροτηθούν αυστηρά εθνολογικά κριτήρια κοινωνικής διαί-
ρεσης, υπαγορευµένα από τις  καθεστωτικές ιδεολογικές επιλογές.  

Πάντως, η πολιτική αναδιαπαιδαγώγηση του ελληνικού λαού για την επίτευξη της 
«Νέας ∆ηµοκρατίας», επιδιώκεται µε την αναβίωση «παλαιών» ιδεολογηµάτων της µεσοπο-
λεµικής και µετεµφυλιακής περιόδου: καλλιέργεια ελληνοχριστιανικών αρετών, αντικοµ-
µουνισµός, πειθαρχηµένη ελευθερία, 210 εθνική, θρησκευτική και ηθική αγωγή (Καρακατσά-
νη, ∆. 2004, 119), 211 ακόµη και µετά το 1970,212 που η δικτατορική κυβέρνηση φαίνεται να 
επιχειρεί να απεγκλωβιστεί από τη στείρα αντιδραστική ιδεολογία της πρώτης περιόδου της 
επιβολής της (∆ούκας, Τρ. 2008, 477).  

                                                 
210 Πρόκειται για όρο που καθιέρωσε µεσοπολεµικά ο Παν. Κανελλόπουλος (1902-1986),  µε αισθητή  
παρουσία στην ιδεολογία της 4ης Αυγούστου  και αργότερα στα ιδεολογήµατα του ∆εξιού κράτους  
περί  πειθαρχηµένης κοινωνίας µε περιορισµένα ατοµικά δικαιώµατα (Μελετόπουλος, Μ. 1993, 39).  
Υπενθυµίζεται,  ότι ο ακρωτηριασµός των ατοµικών δικαιωµάτων προβάλλεται από θεωρητικούς του  
µεταξικού καθεστώτος ως καθήκον του κράτους για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της 
κοινωνικής ζωής. Αντίθετα στην ισχύ τους αποδίδεται η «ασυδοσία» του κοινοβουλευτικού συστή-
µατος.(βλ. Σπαθαράκη, Α. 2001, 88). Επίσης αναλυτικότερα για τη φυσιογνωµία και τη «σχολή» του 
Κανελλόπουλου, βλ. Μελετόπουλος, Μ. ό.π., 40-54). Η νοηµατοδότηση πάντως της έννοιας στον 
παπαδοπουλικό λόγο φαίνεται συµβατή µε τις προηγούµενες «χρήσεις της». Υποστηρίζεται: «Πριν 
προχωρήσω σε ο,τιδήποτε άλλο, σας υπενθυµίζω, ότι πάσης άλλης προϋποθέσεως  δια την πραγµάτωσιν  
του οιουδήποτε έργου εις ένα κοινωνικόν σύνολον, προηγείται η ανάγκη της πειθαρχίας.{…}. Θέλοµεν 
ελευθερίαν. Μάλιστα, διότι αύτη εγεννήθη επί του πλανήτου  οµού µε τον πρώτον Έλληνα.{…}. Αλλά 
ελευθερίαν πειθαρχηµένην εις τον εαυτόν µας, εις τον γείτονά µας, {…} εις το κοινωνικόν σύνολον{…}» 
(Μελετόπουλος, Μ. 2000, 181). 
211 Για διεξοδική συζήτηση  της ιστορικής πορείας της πολιτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε δια-
λεκτική σχέση µε τη νεοελληνική ιδεολογία και ιδιαίτερα για  την εισαγωγή και εξέλιξη του  µαθήµα-
τος της πολιτικής αγωγής στην πρωτοβάθµια εκπ/ση, βλ. Καρακατσάνη, ∆. 2004, 107-121.  
212 Το έτος αυτό εκδίδεται η Πολιτική Αγωγή του Θ. Παπακωνσταντίνου, εγχειρίδιο που απόκτησε 
εµβληµατική µορφή για το καθεστώς (∆ούκας, Τρ. 2008, 477).  
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5.2.3.  Ελληνοχριστιανικός πολιτισµός 
 
Η επίτευξη της «Νέας ∆ηµοκρατίας» φαίνεται να συναρτάται επίσης µε το αίτηµα  

κοινωνικής επανεκπαίδευσης των Ελλήνων πολιτών. Η «Ελληνοπρεπής ορθή πολιτική αγωγή 
τους»213 θεωρείται  προϊόν συστηµατικής παιδευτικής δράσης και  εµπλουτίζεται µε θρησκευ-
τικά ιδεώδη.  Η αναδόµηση έτσι της κοινωνικής ταυτότητάς τους, ώστε να “ξαναγίνουν κοι-
νωνικά όντα”  και “να απαλλαγούν από το σαράκι του εγωκεντρισµού” (Tο Πιστεύω µας, I, 
74, 151), συγκροτείται µε βάση τα ιδεώδη του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού. Στο πλαίσιο 
αυτό και µε την υιοθέτηση µεθόδων της «Εθνικής Προπαγάνδας»,214 λανσάρεται από τον Πα-
παδόπουλο και καθιερώνεται πανελληνίως το σύνθηµα “Eλλάς  Eλλήνων Xριστιανών”. 

Ως βασικός κορµός του «δένδρου» της εθνικής ιδεολογίας του καθεστώτος παρουσιά-
ζεται ο ελληνοχριστιανισµός. Η εγκατάλειψη µάλιστα του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους  µε 
το πρόσχηµα του εκπολιτισµού αλλά και λόγω της ανυπαρξίας πεφωτισµένης «εθνικής ηγε-
σίας», ανάγεται σε µείζον ιδεολογικό σφάλµα µε καταλυτική επίδραση στην απογύµνωση  
των εθνικών ιδανικών:  

 
« Αλλά το σφάλµα δεν ευρίσκετο µόνον ει̋ το ότι αντί τη̋ Μεγάλη̋ 
Ιδέα̋  προεκρίνετο η υιοθέτησι̋ πολύ «µικρών» και «αµφιβόλου 
ποιότητα̋» ιδεών {…}, αλλά σε αυτήν την αντίληψην τη̋ 
αντικαταστάσεω̋, καθ’ ήν στιγµήν αυτό το Έθνο̋ είχε µοναδικόν ει̋ 
τον κόσµον και ανεξάντλητον  έδαφο̋ ιδεο-λογική̋ βλαστήσεω̋: Το 
Ελληνοχριστιανικόν δένδρον,  το αείποτε βλαστάνον  καίτοι φαίνεται 
ξηραινόµενον, ω̋ κατεδείχθη {…}. 
Αλλά πέραν του σφάλµατο̋ ύπηρχε και το «νεοελληνικόν δράµα,{…}. 
Αφαι-ρέσαµε τον πίνακα από το κάδρο που είναι κρεµασµένο στον 
Εθνικό τοίχο χωρί̋ να το αντικαταστήσουµε µε νέο ταµπλό. {…}. Ένα 
Έθνο̋ που δεν απέ-βαλε το παλιό ένδυµα για να φορέσει καινούργιο. 
Το απέβαλε για να το απο-βάλει και να µείνει γ υ µ ν ό. Αυτό είναι το 
νεοελληνικό δράµα» 
(Οικονόµου, ∆.Π. 1968, 28). 
 

                                                 
213
Χαρακτηρισµός  «της αγωγής»  από τον  Παπαδόπουλο κατά τη διάρκεια οµιλίας του σε γεύµα του 

ελληνικού συνδέσµου ξένων ανταποκριτών, λίγους µόνο µήνες µετά το πραξικόπηµα (17-11-67). Βλ.  
Το Πιστεύω µας, Ι, ό.π.,  80. 
214 Αξίζει να σηµειωθεί ότι  στο  «Εγχειρίδιον δια τα στελέχη της Εθνικής Προπαγάνδας» του συνταγ-
µατάρχη  Κων/νου Βρυώνη,  η ακατάπαυστη,  δογµατική επανάληψη  εθνικής ιδέας , γνώµης ή άποψης  
υπό µορφή συνθήµατος,  θεωρείται επιβεβληµένη πρακτική για την αποτελεσµατική διάδοσή της και 
τη µετατροπή της σε ατοµικό πιστεύω (Clogg, R,  ό.π. 110). Εξάλλου εµφανής είναι η προσπάθεια 
εκλογίκευσης της χρήσης των  προπαγανδιστικών µηχανισµών του καθεστώτος από τους ιδεολογικούς 
φορείς του (Γεωργαλά, Βρυώνη κ.λπ.).  Ο Βρυώνης  µάλιστα  επιδιώκοντας την  απενεχοποίηση  της 
καθεστωτικής προπαγάνδας, αναγάγει στη χρήση της σε καταλυτικό κοινωνικό παράγοντα καθοδή-
γησης οµάδων και ατόµων και συνακόλουθα σε αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής συµπεριφοράς 
κάθε ηγέτη, αφού «ο πολιτικός ή άλλος ηγέτης απευθύνει ερεθίσµατα  εις την κοινωνίαν σχηµατιζόµενης 
ούτω µιας κοινής γνώµης. Αλλ’ ο πολιτικός ή άλλος ηγέτης ουδεµίαν καθοδήγησιν  του κοινού  θα επιτύ-
χει, άνευ της προπαγάνδας». Οι τεχνικές επίτευξης της ποδηγέτησης της κοινής γνώµης  µε τη  µετά-
πλαση  της « προπαγανδιζοµένης ιδέας» σε « ηγέτιδα ιδέα»,  επιλέγονται από τον εκάστοτε  προπαγαν-
διστή µε κριτήριο την πιστή τήρηση « του νόµου του ηγέτου». Αναλυτικότερα για περαιτέρω ανάλυση 
της διαλεκτικής σχέσης Ιδεών, Επανάστασης και Προπαγάνδας, βλ. Βρυώνης, Κων/νος, Θεωρητικαί 
περί Επαναστάσεως Θέσεις.  Στο Θέσεις και Ιδέαι, 1968, 1, 5-7.  
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Η αντιµετώπιση έτσι της ιδεολογικής κρίσης µε την «αποκατάσταση» του ελληνο-
χριστιανικού ιδεώδους, διασυνδέεται µε την άσκηση «εθνικής», «επαναστατικής» πολιτικής 
πνευµατικών προσανατολισµών αλλά κυρίως µε την επικράτηση του «αληθινού» ηγέτη 
(Οικονόµου, ∆.Π.1968, 28). Υπό το πρίσµα αυτό, ο ελληνοχριστιανικός πολιτισµός, ως συνι-
στώσα του ιδεολογικού λόγου του καθεστώτος, συνυφαίνεται µε το δόγµα της ηγετικότητας 
και συνακόλουθα µε τις άρρητες συνδηλώσεις του για επιβεβληµένη συµµόρφωση και πει-
θαρχία των κοινωνικών υποκειµένων στα κελεύσµατα  του χαρισµατικού ηγέτη.215   

Πώς όµως αιτιολογείται από το καθεστώς  η εξέχουσα θέση της θρησκείας στον ιδεο-
λογικό λόγο του; Επειδή  για µια  Ελλάδα «πατρίδα των πατρίδων» {…} χωρίς πένητας και 
απροστάτευτα µέλη», πρέπει οι  σχέσεις των ατόµων να διακρίνονται από τη θεµελιώδη  χρι-
στιανική  αξία: «Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αγαπάτε αλλήλους», η Ελλάδα πρέπει να 
καταστεί χώρος του χριστιανικού πνεύµατος{…}» (Tο Πιστεύω µας, I,  ό.π., 155) και  «πάλιν 
κοιτίδα του Ελληνοχριστιανικού πολιτισµού» (ό.π., 112). 

Εξάλλου, ο Γ. Γεωργαλάς, συζητώντας τον Χριστιανισµό ως «πανανθρώπινο, θετικό 
και δηµιουργικό ιδεώδες» και ως «στοιχείο συστατικό της Εθνικής Ιδεολογίας» επικεντρώ-
νεται συνειδητά στην ανάδειξη της  φιλοσοφικής αξίας του. Εκθειάζει τη  συµβολή του αξια-
κού του συστήµατος στη δηµιουργία του «εσωτερικού ανθρώπου» και  κατ’ επέκταση στην  
αρµονική λειτουργία  του κοινωνικού συνόλου, αφού υλοποιεί την αξία «ελεύθερος και ηθι-
κός άνθρωπος εν αρµονική συµβιώσει». Εποµένως, «ο Χριστιανικός Κώδικας ζωής και συµ-
βιώσεως», καθιστώντας την Αγάπη  υπέρτατο κριτήριο διάκρισης  του Καλού και του Κακού, 
αποτελεί ανεκτίµητο «οδηγό του ανθρώπου στην κοινωνική του συµβίωση», δίνοντας στην 
ύπαρξή του ανώτερο, ηθικό περιεχόµενο» (Γεωργαλάς, Γ. ό.π., 25-26).  

Αναφορές στις θετικές εξυγιαντικές επιδράσεις του χριστιανικού κώδικα αξιών εντο-
πίζονται συχνά  στο λόγο των ιδεολογικών φορέων του καθεστώτος, καταδεικνύοντας τη θρη-
σκευτική του διάσταση. Οι χριστιανικές αρετές: αγάπη, αρετή, τιµιότητα, αλληλοβοήθεια, 
ανάγονται σε βασικούς διαµορφωτικούς άξονες της συγκρότησης του «Νέου ανθρώπου {..} 
που έχει την δύναµιν να πράττει το Απόλυτον Καλόν» και συνακόλουθα της εθνικής πραγµα-
τικότητας που καλείται να βιώσει ο Έλληνας πολίτης (Clogg, R.  ό.π.,  94- 95).  

Οι ιδεολογικές επιλογές της δικτατορίας και ειδικότερα η άρθρωση εθνικιστικού λόγου 
µε έντονη την παρουσία του θρησκευτικού στοιχείου δεν ξενίζει, αφού διασυνδέεται µε τη 
διαδικασία συγκρότησης εθνικής ταυτότητας και τα κοινωνικό-πολιτικά χαρακτηριστικά της 
υπό µελέτη περιόδου. Άλλωστε  η εθνικιστική χρήση της θρησκείας, όπως αποτυπώνεται 
στην εξίσωση  θρησκευτικής πίστης και εθνικής νοµιµοφροσύνης,  µε τη συνωνυµία  των 
εννοιών   «Έλλην» και  «Χριστιανός, υπηρετεί συχνά σκοπεύσεις  του ελληνικού εθνικισµού 
σε περιόδους κοινωνικού µετασχηµατισµού (Λέκκας, Π. 1989, 332).216 

                                                 
215 Πρβλ. επίσης µε τις απόψεις του Καθηγητή ∆. Τσάκωνα για το ρόλο µιας ηγετικής οµάδας, συγκρο-
τηµένης µε ποιοτικά κριτήρια, στην υλοποίηση του οράµατος της πνευµατικής και κοινοτικής Ελλά-
δας. Έτσι,  η αυταρχική διακυβέρνηση της χώρας από τους συνταγµατάρχες ανάγεται σε µονόδροµο 
για την «εκ βάθρων ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας» και ο στρατός,  σε εργαλείο ριζοσπα-
στικής κοινωνικής αλλαγής (βλ. Μελετόπουλος, Μ. 2000, 243-250). 
216 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερµηνευτική προσέγγιση του Λέκκα (ό.π., 330-337) για την πολιτική 
µεταχείριση της θρησκείας από τον εθνικισµό και τις επιπτώσεις της ενσωµάτωσής της στον εθνι-
κιστικό λόγο. Υποστηρίζει, ότι όταν µια κοινότητα εγκαταλείπει παραδοσιακές δοµές/σχήµατα οργά-
νωσης, τότε επιστρατεύεται η θρησκεία για τη δηµιουργία κοινών συνεκτικών δεσµών, γεγονός  όµως 
που την απογυµνώνει στη συνέχεια από το µεταφυσικό της χαρακτήρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν  
επίσης οι παρατηρήσεις του για την εγκόσµια, ορθολογική και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα,  
παρουσία της θρησκείας στο µεταναγεννησιακό  εθνικιστικό λόγο (ό.π, 336).  Αναλυτικότερα για τη 
χρήση της  ορθοδοξίας, ως πολιτισµικό κριτήριο δόµησης της εθνικής ταυτότητας κυρίως στον ελληνι-
κό εθνικιστικό λόγο βλ. Λέκκας, Π. 1996,181-191 και πρβλ. µε Smith, A. 1993, 8-11 και ∆ιαµαντού-
ρος , Ν. 1998,  51-58) 
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 Στην περίπτωση βέβαια της απριλιανής δικτατορίας, η πρόοδος της ελληνικής κοινω-
νίας - µάλιστα στη φάση αστικοποίησής της- και η αντιµετώπιση της εικονιζόµενης παρακµής  
της µε την έκφραση οργανιστικών κοινωνικών αντιλήψεων, διασυνδέεται, µέσα από την 
εκφορά παραδοσιακού (συντηρητικού) συχνά λόγου,  µε την  προσήλωση στις πατροπαράδο-
τες αιώνιες αξίες  της φυλής-θρησκευτικές και άλλες- τη διατήρηση των ελληνικών παραδό-
σεων και του αγνού αγροτικού κόσµο ((Παπαδηµητρίου, ∆., ό.π., 164). 

Ο ελληνοχριστιανισµός ως συνιστώσα της απριλιανής ιδεολογίας, παραπέµποντας  στο 
µεταξικό ιδεολόγηµα του «Τρίτου Ελληνικού Πολιτισµού» αλλά και σε σταθερές της µετεµ-
φυλιακής ιδεολογίας, αναδεικνύει τον παρατεταµένο πολιτιστικό διχασµό των νεοελλήνων 
ανάµεσα στον κλασσικό και βυζαντινό πολιτισµό  (Mελετόπουλος, M., ό.π.).217 

∆ύο αντίθετα αξιολογικά συστήµατα επιλέγονται για τη σύνθεση του ιδεολογήµατος 
του «ελληνοχριστιανικού πολιτισµού»: το ανθρωποκεντρικό του  κλασικού Ελληνισµού  και  
το µεταφυσικό της Bυζαντινής Ορθοδοξίας (Mελετόπουλος, M., 2000,191·  Clogg, R., ό.π., 
94-95). Αν και δεν διασαφηνίζονται, παρουσιάζεται ωστόσο σαν απόλυτα συµβατή η συνύ-
παρξή τους, λόγω του πνευµατικού τους περιεχοµένου.  Όπως επισηµαίνει ο Γ. Γεωργαλάς: 
«Ο Χριστιανισµός και σαν Θρησκεία αλλά και σαν θεωρία {…}είναι µια µορφή «πνευµατο-
κρατίας».{…}. Για αυτό, {…}εναρµονίζεται απόλυτα µε την Ελληνική Ι δ ε ο κ ρ α τ ι κ ή φι-
λοσοφία και τον ελληνικό τρόπο ζωής, ενώ συγκρούεται µε τις υλιστικές θεωρίες και τον κοµ-
µουνιστικό τρόπο ζωής» (Γεωργαλάς, Γ., ό.π., 26).218 

Η δηµιουργική σύνθεση λοιπόν του Ελληνικού και του Χριστιανικού πνεύµατος, προ-
σεγγίζοντας τον άνθρωπο «σαν ξεχωριστό ατοµικό ον και όχι σαν «είδος»  χαµένο στην οµοι-
ογενή άµορφη µάζα», οδηγεί στη δηµιουργία του αληθινού ουµανισµού: του Ελληνοχριστια-
νικού Ανθρωπισµού (ό.π., 27). Ορίζεται ως  «Ελληνογεννηµένος δυτικός τρόπος ζωής µε βα-
σική αρχή: «απάντων µέτρο ο άνθρωπος» και αντιπαραβάλλεται µε την «ανατολική», «ασια-
τικής» προέλευσης πρόταση, που πολτοποιεί την ατοµικότητα εν ονόµατι της µάζας (ό.π, 43-
44). Ως φορέας του προβάλλεται ο  άνθρωπος  «Ελληνικού και Χριστιανικού τύπου», ο «µο-
ναδικός που αξίζει αυτόν τον τίτλο», σε αντίθεση  µε τον «αγελαίο», «οµαδισµένον» ανθρώ-
πινο τύπο, παράγωγο της κοµµουνισµού (ό.π., 32).  

Στην έννοια «Ανθρωπισµός»  αναζητείται η τοµή των δύο αντιθετικών πολιτιστικών 
συγκροτηµάτων του ελληνοχριστιανικού ιδεολογικού οικοδοµήµατος. Κατά το Γ. Γεωργαλά, 
η κεντρική θέση του «ανθρώπου» στον κλασικό ελληνικό πολιτισµό εµπλουτίζεται µε την πα-
ρουσία του «πλησίον» από το χριστιανισµό. Η φιλοσοφία της υπάρξεως, ηθικοποιείται έτσι 
µε την υιοθέτηση χριστιανικών αξιών, όπως: αγάπη, ταπεινοφροσύνη, επιείκεια, ανοχή, φι-

                                                 
217 Σε προγενέστερη µελέτη του συγγραφέα  για την ταυτότητα της µετεµφυλιακής ιδεολογίας του 
δεξιού κράτους,  υποστηρίζεται ότι η κυριαρχία της  ελληνοχριστιανικής ιδεολογίας  ήδη από την ίδρυ-
ση του νεώτερου ελληνικού κράτους (1830) αποτέλεσε το µεγαλύτερό του ιδεολογικό πρόβληµα. Πα-
ρά µάλιστα τις όποιες προσπάθειες συγκερασµού των αντίθετων ιδεολογικών προτάσεων που 
συγκροτούν το ελληνοχριστιανικό ιδεολόγηµα µε στόχο την κατάδειξη της συνέχειας µεταξύ της κλα-
σικής Ελλάδας και του Θεοκρατικού Βυζαντίου,  από ιστορικούς του 19ου αιώνα, όπως: ο Σπ. Ζαµπέ-
λιος, ο Κων/νος Παπαρηγόπουλος αλλά  και άλλες σηµαντικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα (Παν. 
Κανελλόπουλος),  η µετουσίωσή του σε ενιαίο συνδετικό σύστηµα αξιών και εν συνεχεία σε κοινωνική 
πρακτική, παρέµεινε ατελέσφορη. Η παρουσία του διασυνδέεται έτσι µε βερµπαλισµό, φορµαλισµό 
και στείρα προγονολατρεία. Στην επιβίωσή του ωστόσο, αποδίδεται ο ιδεολογικός απεγκλωβισµός  της 
ελληνικής κοινωνίας είτε από την ορθόδοξη θεοκρατία είτε από τις δυτικές αξίες ( Μελετόπουλος, Μ. 
1993, 26-29). Πρβ. επίσης και τις θέσεις του  ∆. Τσάκωνα – σηµαντικού  ιδεολογικού εκπροσώπου του 
καθεστώτος-για τα αίτια υπεροχής της  ελληνικής αρχαιότητας  έναντι της  βυζαντινής παράδοσης, ως 
παράγοντα διαµόρφωσης  «του αυτόνοµου ελληνικού δρόµου», της διαδικασίας δηλαδή ανασχηµα-
τισµού του «νέου πολιτισµού» (Τσάκωνας, ∆. 1968,3, 33-34).  
218 Ο αντικοµµουνισµός είναι πανταχού παρών στο λόγο του Γ. Γεωργαλά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
θέση του για το «ασυµβίβαστο» της συνύπαρξης του «απόλυτου» ουµανισµού της «επανάστασης» µε 
τον µαρξιστικό ταξισµό του µίσους (Γεωργαλάς, Γ.  ό.π., 27) 
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λανθρωπία, εγκαρτέρηση, συγγνώµη,  καθιστώντας τον ελληνοχριστιανικό πολιτισµό «τη γο-
νιµότερη σύνθεση της ιστορίας» (ό.π, 28-29).  

Η πρόταση πάντως του καθεστωτικού λόγου για τη συγκρότηση της ταυτότητας του 
«ελληνοχριστιανικού ανθρωπισµού» ως κύρια συνιστώσα της εθνικής-ελληνοχριστιανικής-
προοδευτικής απριλιανής ιδεολογίας, αποτελεί πεδίο εκφοράς έντονου αντικοµµουνιστικού 
λόγου. Παράλληλα  υποστηρίζει  τη σύζευξη ελληνισµού και χριστιανισµού, εµπεριέχοντας   
στοιχεία του πολιτισµικού µεσσιανισµού του ελληνισµού και έντονες «γεύσεις» προγονο-
πληξίας, αρχαιολαγνείας και βυζαντινισµού:.   

 
« Οι Έλληνες είδαν τον άνθρωπο σαν ολοκληρωµένο πρόσωπο{…}. Με αυτές τις  
αντιλήψεις δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για τον Πολιτισµό. Μόνον οι λαοί, οι  
οποίοι επεκοινώνησαν  µε Ελληνικό Πνεύµα, εκπολιτίσθηκαν. Για αυτό ο Σέλλεϋ  
είπε  «Όλοι είµεθα Έλληνες» (Γεωργαλάς, Γ, ό.π., 28).  
 
Η προγονοπληξία, παρουσιάζεται βέβαια  ως σεβασµός στις  προγονικές, διαχρονικές, 

αιώνιες και πανανθρώπινες  αξίες  που  συναπαρτίζουν την  προοδευτικού χαρακτήρα ελλη-
νοχριστιανική παράδοση (ό.π., 22). 

Εξάλλου,  ο ελληνοχριστιανισµός ανάγεται σε πηγή της Εθνικής/ Ελληνικής Παράδο-
σης και κατ’επέκταση σε δίαυλο πραγµάτωσης του ιδανικού  της Νέας Μεγάλης Ιδέας: της 
µετεξέλιξης δηλαδή, της Ελλάδος-Κράτος στην Ελλάδα – Ιδέα, «πνευµατικό φάρο» της αν-
θρωπότητας.   

 
«Η Ελλάς έχει µεγάλη ιστορική αποστολή. Η Ελλάς –Ιδέα  είναι ο φάρος της 
ανθρωπότητας, είναι η ψυχή του Κόσµου, το πνεύµα των εθνών. Ό, τι καλό από 
αυτή εξεπήγασε. {…}. Η επανάκτησις της θέσεως, που µας αξίζει µέσα στην 
κοινωνία των εθνών , είναι ένα από τα θεµελιώδη στοιχεία που περιέχει η Νέα 
Μεγάλη Ιδέα µας». 
 
Με το σκεπτικό ότι η παράδοση αποτελεί θεµέλιο λίθο της εθνικής συνείδησης- συ-

νεκτικού στοιχείου των εθνικών συνόλων- η διαφύλαξη,  η συνέχιση και η ολοκλήρωσή της 
θεωρείται βασική προϋπόθεση της διακριτής ιστορικής  πορείας του έθνους. Για την  εξασφά-
λιση της  ιστορικής συνέχειας καθίσταται έτσι απολύτως αναγκαία η γνώση  της ιδιαίτερης ε-
θνικής ιστορίας (Γεωργαλάς, Γ., ό.π., 47). 

Στο πλαίσιο αυτό,  η ανάδειξη της  ελληνικής ιστορικής κληρονοµιάς σε  βασική  συνι-
στώσα του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού και στη συνέχεια ο αυθαίρετος συσχετισµός της 
µε τα επιτεύγµατα της «επανάστασης», φαίνεται  να επιτελεί νοµιµοποιητικές λειτουργίες για 
το καθεστώς. Η ανάκτηση της υποδειγµατικής  θέσης της Ελλάδας στην κοινωνία των εθνών, 
ως αποτέλεσµα του σεβασµού στην ελληνική παράδοση και παράλληλα της αποποµπής «νεω-
τεριστικών» και προοδευτικών,  τάχα επιζήµιων κοσµοθεωριών,  αποτελεί πεδίο προπαγάνδας  
του λόγου και των έργων της Επανάστασης. 219 

Η υλοποίηση εξάλλου του ονείρου  της «Μεγάλης και Ευδαίµονος Ελλάδος» (Tο Πι-
στεύω µας, I,  ό.π., 137),  δηλαδή «{…} η µετατροπή της Ελλάδος µας σε σύγχρονη χώρα, ά-
ξιο µέλος της οικογενείας των προηγµένων χωρών {…}» ( Γεωργαλάς, Γ. ό.π., 23),  αποτελεί 
τη «νέα Μεγάλη Ιδέα του Γένους»- σταθερά της καθεστωτικής ιδεολογίας. 

                                                 
219
Έχουµε αναφερθεί ήδη στην (κατα)χρήση της ιστορίας ως χαρακτηριστικό της απριλιανής ιδεολογίας. Αντι-

προσωπευτικό δείγµα της λειτουργικής βέβαια, για τη νοµιµοποίηση του καθεστώτος προγονολατρείας,  αποτελεί 
και η  θέση του Γ. Παπαδόπουλου, όπως καταγράφεται από τον Clogg (Clogg, R. ό.π., 94): « Η Ελλάδα υπό το 
καθεστώς της Επαναστάσεως, ξαναπροσφέρει ως παράδειγµα εις τους υπολοίπους λαούς  ως την πρόσφερον από του 
βάθους των αιώνων ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης».  
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Παράλληλα ο Γ. Παπαδόπουλος επανειληµµένα αναφέρεται στις φιλονατοϊκές διαθέ-
σεις «της Μεγάλης Ελλάδος», προσδιορίζοντας για άλλη µια φορά τις πολιτικοϊδεολογικές  
προτιµήσεις της δικτατορίας  αλλά  και αναζητώντας τις ισορροπίες,  που ο ψυχρός πόλεµος 
και η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας  επιζητούν. ∆ηλώνει (Μελετόπουλος, Μ. 2000, 183):  

 
«Η Εθνική Κυβέρνησις φιλοδοξεί  ως εκ τούτου να καταστήσει  την Ελλάδα 
απόρθητον  έπαλξιν  εις τα πλαίσια του ΝΑΤΟ  και φρουρόν του ∆υτικοΕυρω-
παϊκού πολιτισµού εις την γωνίαν  ταύτην της Ευρώπης»  
  
Αναφερόµενη στην ανάπτυξη της Ελλάδας υπό την αιγίδα του ελληνοχριστιανικού 

κώδικα αξιών, αποτυπώνει κυρίως µεταπολεµικούς αναπτυξιακούς κοινωνικοοικονοµικούς 
προβληµατισµούς της δεκαετίας του ’60 (εκβιοµηχάνιση, καπιταλιστική ανάπτυξη). Όπως 
επισηµαίνει ο Γεωργαλάς, αναλύοντας τα προσδιοριστικά στοιχεία/άξονες της «αντιδογµα-
τικής µεθοδικής» της Επανάστασης:  

 
« Θέλουµε να εντάξουµε την Ελλάδα στην σύγχρονη εποχή. ∆ηλαδή 
επιδιώκουµε  την υπερεντατική εκβιοµηχάνιση {…}.  Λόγω των χριστιανικών 
και ελληνικών αξιών µας θέλουµε να δώσουµε στην ανάπτυξη  ένα νόηµα ηθικό 
και ανθρωπιστικό, για να µη φτάσουµε στο αδιέξοδο των σύγχρονων κατανα-
λωτικών κοινωνιών» 
(Γεωργαλάς, Γ.  ό.π., 57) 
 
Ωστόσο αν και το ιδεώδες της «Μεγάλης Ελλάδας» αποτελεί κατακλείδα των παπαδο-

πουλικών λόγων («Ζήτω η Μεγάλη Ελλάς»), παραµένει γενικό και αόριστο. Είναι όµως 
βέβαιο, ότι δεν εµπεριέχει στοχεύσεις εδαφικού επεκτατισµού (Μελετόπουλος, Μ.  ό.π., 163). 
Ο ίδιος ο   Γ. Παπαδόπουλος διευκρινίζει: 

 
 «∆εν είναι ιµπεριαλιστική η έκφρασις της Μεγάλης Ελλαδος, {..}.{…} τους 
αναµένοµεν ως µύστας της Μεγάλης Ιδέας του Έθνους, την οποίαν σήµερον δεν 
ηµπορούµεν να περιορίζωµεν επί εδαφικών τµηµάτων, διότι οφείλοµεν να 
ατενίζοµεν  προς όλον τον χώρον της υδρογείου. ∆ιότι ηµείς  ουδέποτε υπήρ-
ξαµε πολίται κρατών που εδυνάστευσαν άλλους λαούς» (Tο Πιστεύω µας, IΙ,  
ό.π., 173). 
 
Η προσπάθεια δε εντοπισµού της  «Μεγάλης Ελλάδας», κυρίως στον παπαδοπουλικό 

λόγο παραπέµπει στην ύπαρξη και τη δράση  του µείζονος ελληνισµού (οµογένεια, ναυτιλία) ( 
Μελετόπουλος, Μ. ό.π., 164):  

  
« Ιδού εποµένως η µεγάλη Ελλάς. Είναι η Ελλάς του ελληνικού και χριστια-
νικού πνεύµατος.  Είναι η Ελλάς του ελληνικού και χριστιανικού πολιτισµού. 
Και ιεραπόστολοι αυτής της ιδέας, αυτής της εθνότητος, είµεθα όλοι ηµείς, 
ηµείς εδώ εις την µητέρα –Πατρίδα και υµείς οι απόδηµοι Έλληνες, πολίται 
άλλων φίλων κρατών. Όλοι µαζί δεν πρέπει να απαρνηθώµεν ποτέ τον 
αντικειµενικόν σκοπόν που επιτάσσει η ιστορία µας. Και ο αντικειµενικός 
σκοπός είναι να διατηρήσωµεν  το ελληνικόν και χριστιανικόν πνεύµα».  
(Tο Πιστεύω µας, IΙ,  ό.π., 174). 
 
Η «νέα Μεγάλη Ιδέα» σύµφωνα µε τις απόψεις του  Γεωργαλά, «αν και ισάξια προς 

εκείνην των προγόνων µας»,  παρουσιάζεται προσηλωµένη κυρίως στην επίτευξη αναπτυξια-
κών στόχων, απαραίτητων για την εξασφάλιση της εθνικής βιωσιµότητας. ∆ιακηρύσσει έτσι:  
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« Η µεγάλη Ιδέα δεν απέθανε. Απλώς το κέντρο βάρους της µετατοπίζεται από 
εξωτερικό ( Μεγάλη Ελλάς) στο εσωτερικό (Ανεπτυγµένη Ελλάς). {…}. Η µάχη 
της προόδου έχει πολλές απαιτήσεις. Θέλει επιτελικό πρόγραµµα. {…}. Θέλει 
εργασία, ενθουσιασµό και αυτοθυσία.. Έτσι θα προοδεύσουµε. Έτσι θα 
σπάσουµε το φράγµα της πενίας.{…}. Είναι όµως µια µάχη κρίσιµη για το 
µέλλον της Φυλής µας». (Γεωργαλάς, Γ. ό.π., 23) 
 
Η νέα εκδοχή πάντως της «Μεγάλης Ελλάδας» και της «πραγµατοποιηθείσας  Μεγάλης 

Ιδέας» στην ιδεολογία του απριλιανού καθεστώτος, θεωρείται ότι υπονόµευσε  τελικά τον ου-
τοπικό χαρακτήρα και την οποιαδήποτε δυναµική της αυθεντικής µορφής του µεγαλοϊδεατι-
σµού:  της ανασύστασης της βυζαντινής αυτοκρατορίας. (ό.π., 164).  220   

Εποµένως ο έντονος εθνικισµός µε εµµονή στη διαφύλαξη «της γόνιµης» εθνικής παρά-
δοσης,  που οδηγεί στη δικαίωση της ιστορικής αποστολής - εµφανώς  ωστόσο στείρας, αφού 
εκφυλίζεται σε άγονη προγονολατρεία- ο αντικοµµουνισµός και ο καθεστωτικός µεγαλοϊδεα-
τισµός φαίνεται να αποτελούν βασικούς  διαρθρωτικούς άξονες του ελληνοχριστιανικού ιδεώ-
δους.   

                                                 
220 Ο Γεωργαλάς,  αντιλαµβανόµενος ίσως τον εκφυλισµό του µεγαλοϊδεατισµού, αποσαφηνίζει τις 
ιδεολογικές σκοπεύσεις του καθεστώτος, δηλώνοντας : «Αυτό δεν σηµαίνει, βέβαια καµµιάν  εγκα-
τάλειψη των δικαίων  εθνικών διεκδικήσεων και καµµιά παραίτηση  από το όραµα µιας περισσότερο 
ολοκληρωµένης Ελλάδας». (Γεωργαλάς, Γ. ό.π., 23). 
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6.2.4 ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ 
 
 Άξονες του ιδεολογικού λόγου  της 21ης Απριλίου όπως: η  ενδυνάµωση του «έθνους» 

µε παράλληλη υποτίµηση «του λαού»,  η  νοηµατοδότηση του περιεχοµένου της έννοιας «έ-
θνος» και των εθνικών πολιτικών θεσµών (εθνική κυβέρνησις, εθνική  παιδεία κ.λπ.),  η προ-
σπάθεια προσδιορισµού της εθνικής ιδιαιτερότητας και συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας 
µε  επιχειρήµατα/υλικά πολιτισµικού περιεχοµένου, η ανάπλαση και εξιδανίκευση του πα-
ρελθόντος µε εµφανείς πολιτικές στοχεύσεις, οι πρακτικές υπογράµµισης του «ξεχωριστού» 
εθνικού ελληνοχριστιανικού πολιτισµού και του «Ελληνικού τρόπου ζωής», παραπέµπουν 
ευθέως σε πρωταρχικά γνωρίσµατα της εθνικιστικής ιδεολογίας.221 

 Η καθεστωτική ιδεολογία επιλέγει την προσφυγή σε υποκειµενικά κριτήρια για τον 
προσδιορισµό της έννοιας του έθνους , υιοθετώντας την  πιο φιλελεύθερη εκδοχή του εθνικι-
στικού φαινοµένου κατά τα πρότυπα  των Giuseppe Mazzini, Ernest Renan  και Asher Ginz-
berg.222 

Έτσι κατά το Συνταγµατάρχη του ∆ικαστικού Κων/νο Βρυώνη, ∆ιευθυντή Λογοκρισίας 
του  Υπουργείου Προεδρίας (1967-69), το έθνος αποτελεί τη µόνη διαρκή και αθάνατη  µορ-
φή των ανθρώπινων κοινωνιών µε κεντρική ουσιώδη και ενοποιητική  αρχή την ύπαρξη κοι-
νής συνείδησης. Η δράση της παροµοιάζεται µε κεντροµόλο δύναµη που «έλκει τα άτοµα, 
υπό την ενωτικήν σκέπην της εθνικής αλληλεγγύης». Συζητώντας  µάλιστα τον υποκειµενικό 
της χαρακτήρα, υπογραµµίζει:  

 
 «{…} το έθνος συνιστά τι το υποκειµενικόν, δηλαδή εκδήλωσιν της κατά-
στάσεως  της συνειδήσεως, και κατ’αυτούς τους σκεπτικιστάς «ο εθνικισµός δεν 
είναι µια θεωρία, αλλά µια ψυχική κατάστασις». Η κοινή συνείδησις είναι 
αυτόχρηµα εθνική συνείδησις ήτις είναι η πίστις δια την ύπαρξιν του έθνους και 
την ανάγκην δια την ύπαρξίν του»(Βρυώνης, Κων/νος 1968, 3, 14). 

 
Ο Γεωργαλάς εξάλλου, αναλύοντας  τα διακριτά  γνωρίσµατα της εθνικής κοινωνίας, α-

ποδίδει εξέχοντα συνεκτικό ρόλο στην  εθνική συνείδηση, ορίζοντάς τη ως  υποκειµενική αί-
σθηση και κοινή πίστη µεταξύ των µελών ενός εθνικού συνόλου. ∆ηλώνει:  

                                                 
221 Είναι γνωστό,  ότι o ορισµός του εθνικιστικού φαινοµένου διαφοροποιείται στα πλαίσια των διαφο-
ρετικών επιστηµολογικών προσεγγίσεων (νεωτερικών, µετανεωτερικών και εθνοσυµβολικών), µε ση-
µείο αιχµής τον κυριαρχικό ρόλο της διαδικασίας εκσυγχρονισµού  ή των παλιών εθνοτικών δεσµών 
(πρωτοεθνικισµών) στη δηµιουργία των σύγχρονων πολιτικών εθνικισµών (Smith, A. 1993). Προ-
σεγγίζεται πάντως ως καθολική ιδεολογία, µε βασική αρχή την εθνική διαίρεση ως κριτήριο πολιτικής 
οργάνωσης. Υπό την έννοια αυτή,  το έθνος-κράτος (εθνικό κράτος) ανάγεται σε  φορέα  των εθνικών 
συµφερόντων  µιας συγκεκριµένης κοινότητας.  Αξίωµα έτσι όλων των εθνικισµών, παρά τη συνήθη 
µονοµερή αντίληψη του έθνους (πολιτική ή κρατιστική, πολιτισµική), αποτελεί η µοναδικότητα του 
έθνους, η οποία τεκµηριώνεται µε τη χρήση ουσιαστικά πολιτισµικών κριτηρίων (φυλετική καταγωγή, 
πολιτισµική κληρονοµιά, γλώσσα, θρησκεία κ.λπ.). Η διαφύλαξή της και η καλλιέργειά της,  προϋπο-
θέτοντας την απόκτηση ή τη διατήρηση της διακριτής πολιτικής του οντότητας, δηλαδή την πολιτική 
του επιβίωση, επιδιώκεται µε τη συµβολή των εθνικών πολιτικών θεσµών (εθνική παιδεία, εθνική οι-
κονοµία κ.λπ.) που δηµιουργεί το κυρίαρχο κράτος.  Εξάλλου,  ο ορισµός του «έθνους» και του  «µη έ-
θνους» (του ξένου, του σηµασιολογικά άλλου), ανάγεται σε  κύριο µέληµα της εθνικιστικής ιδεολο-
γίας, αναδεικνύοντας την πρωταρχική θέση της διαδικασίας ετεροπροσδιορισµού στην επίτευξη των 
εκάστοτε εθνικιστικών στόχων, όπως: συγκρότηση εθνικής ταυτότητας, καλλιέργεια αίσθησης εθνικής 
µοναδικότητας, σφυρηλάτηση εθνικής οµοψυχίας,  συσπείρωση  και ενεργοποίηση του εθνικού σώµα-
τος για την πραγµάτωση εθνικών/πολιτικών στόχων, καταπολέµηση των εθνικών εχθρών κ.λπ. (Λέκ-
κας, Π. 1989, 319-321 και Λέκκας, Π.1996, 99-102,111). 
222 Για αναλυτικότερη βιβλιογραφική αναφορά στην εξάρτηση του εθνικού προσδιορισµού από το 
υποκειµενικό συναίσθηµα στα πλαίσια της εθνικιστικής ιδεολογίας, βλ. Λέκκας, Π. 1989, 316. 
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«Σε καµµιά  όµως περίπτωση δεν υπάρχουν άνθρωποι  που να αποτελούν 
Έθνος, ενιαίο και ιδιαίτερο, χωρίς να έχουν την δική τους ενιαία  και ιδιαίτερη 
εθνική σ υ ν ε ί δ η σ η. Αν έχουν τα πάντα κοινά (γλώσσα, έδαφος, οικονοµία, 
κρατική οργάνωση, θρησκεία κλπ.) αλλά δεν έχουν κοινή εθνική συνείδηση, αν 
δηλαδή δεν πιστεύουν  οι ίδιοι µε όλη τη δύναµη  της ψυχής τους ότι αποτελούν  
ένα ιδιαίτερο Έθνος, τότε πράγµατι, δεν αποτελούν εθνικό σύνολο. Κι 
αντιστρόφως. Ακόµη και αν ελλείπουν όλα τα άλλα συνεκτικά στοιχεία{…}αλλά 
υπάρχει η κοινή συνείδησις {…}, τότε αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν  ένα 
Έθνος» (Γεωργαλάς, Γ., ό.π., 47). 
 
 
Ιδιαίτερη έµφαση στην εθνική συνείδηση ή στο «εθνικό αίσθηµα», όπως  αποκαλείται,  

ως «συνεκτικού προνοµοµιακού, µάλιστα, ηθικού δεσµού», µεταξύ των γενεών, δίδεται 
γενικότερα από το καθεστώς, κατά την προσπάθεια ανάδειξης της αδιάσπαστης ιστορικής 
συνέχειας του ελληνισµού και περαιτέρω της προσέγγισης του ελληνοχριστιανικού πο-
λιτισµού, ως προγονικού κληροδοτήµατος. Στο πλαίσιο αυτό,  το νόηµα της  εθνεγερσίας της 
επανάστασης του ΄21, επικαιροποιείται µε την παρουσία του σύγχρονου ΄21 της απριλιανής 
«επανάστασης», αποδεικνύοντας τη διαρκή δράση του «άσβεστου» εθνικού φρονήµατος που 
καθορίζει τα  πεπρωµένα του ελληνικού έθνους. Χαρακτηριστικό για τη νοηµατοδότηση «της 
εθνικής συνείδησης», είναι το σχόλιο του Εθνικού Ιδρύµατος Ραδιοφωνίας στις 30-03-69, µε 
τίτλο: «Το εθνικόν αίσθηµα του 21» (Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού δηµοτικού σχολείου 
Αγ. Βαρβάρας, Γ.Α.Κ.Ν.Η.,  ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ.72):  

 
« Και η ύπαρξις της Εθνικής αυτής συνειδήσεως, αποβαίνει συνδετικός κρίκος των 

γενεών µεταξύ των. Των γενεών, του παρελθόντος, του παρόντος και του µέλλοντος, ηνωµένων 
δια ηθικών και πνευµατικών δεσµών.  Ο Ελληνισµός  είχεν πρωτίστως καθ’όλην τη διάρκειαν 
της ιστορίας του, υψηλόν το εθνικόν τούτο αίσθηµα. ∆ια τον λόγον αυτόν, η ιστορία του είναι 
συνεχής, η συνειδήσις του άνευ παρενθέσεων και σκοτεινών περιόδων. Εις την ιστορίαν της 
ανθρωπότητος, ουδαµού υπάρχει περίπτωσις λαού, ο οποίος να µην αφοµοιώθη απολύτως από 
τον κατακτητήν του, ύστερα από 400 ετών ζυγόν. Ο Ελληνικός λαός όµως είχε εθνικόν φρό-
νηµα. ∆ιότι διετήρησε τη θρησκείαν του αλλά κυρίως δεν έπαψε να αισθάνεται ελληνικός. {…}.  
Οι σκλάβοι του 21 οι οποίοι έγιναν ελεύθεροι, είναι οι πρόγονοί µας, αυτοί οι οποίοι µας εκλη-
ροδότησαν τας υποθήκας των πλέον υπερόχων στιγµών  της ανθρωπότητος. Του ελληνοχρι-
στιανικού πολιτισµού. Ας αποτίσωµεν φόρον τιµής, ας µιµηθώµεν» 

 
Η τρισδιάστατη σύλληψη της έννοιας έθνος στο χρόνο, 223 δηλώνοντας : αυτό που ήταν 

στο παρελθόν, αυτό που είναι στο παρόν, αυτό που πρέπει να γίνει στο µέλλον,  αποτελεί 
αφετηρία συγκρότησης αλλά και βάση αναπαραγωγής  της εθνικιστικής  ιδεολογίας στον  κα-
θεστωτικό λόγο. Ο διαχρονικός πολιτισµικός ορισµός του έθνους, διαµορφώνοντας  το έθνος-
όραµα του µέλλοντος, όχι µόνο αποσαφηνίζει την εθνική ταυτότητα αλλά προδιαγράφει και 
επιβάλλει  τις κατάλληλες  πρακτικές του παρόντος  για την επίτευξη των µελλοντικών εθνι-

                                                 
223 Εξάλλου ο δυναµικός χαρακτήρας του  εθνικισµού (ας σηµειωθεί ότι χαρακτηρίζεται από το Λέκ-
κα ιδεολογία εν κινήσει), στο βαθµό που θέτει στόχους και «διαπλέκει ιδέες, περιγραφές και συναι-
σθήµατα µε προτροπές, γνώµονες συµπεριφοράς και κίνητρα για δράση», προϋποθέτει την αναφορά  
της έννοιας « έθνος» στο  δεδοµένο και στο ευκταίο, το πραγµατικό και το προσδοκώµενο. Η επιβε-
βληµένη µάλιστα- για τη δικαίωση της ύπαρξης της εθνικιστικής ιδεολογίας- απόσταση µεταξύ της 
πραγµατικότητας και του πλήρους και ιστορικά ολοκληρωµένου έθνους-ιδεώδους, προσδίδει εννοιο-
λογική ρευστότητα στο «έθνος,  το οποίο άλλωστε, όσο η εθνικιστική ιδεολογία παραµένει ιστορικά 
ενεργός,  ποτέ  δεν προσλαµβάνει καταληκτική µορφή ( Λέκκας, Π. 1996, 107).  
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κών σκοπεύσεων.224  Τονίζεται έτσι η υπερβατική φύση του έθνους, που φέρεται να  αποτε-
λείται  «περισσότερον από τους νεκρούς  παρά από τους ζώντας» και προσεγγίζεται ως:   

 
 « {…} καταστάλαγµα µακρού παρελθόντος, προσπαθειών, θυσιών και αφοσιώ-
σεων. Το να έχωµεν κοινάς δόξας εις το παρελθόν, κοινή θέλησιν εις το παρόν, 
να έχουµε κατορθώσει πολλά πράγµατα οµού, να θέλουµε να επιτύχωµεν και 
άλλα ακόµη.{…} Εις το παρελθόν κοινή κληρονοµιά δόξης ή και λυπηρών ανα-
µνήσεων, εις το µέλλον κοινόν πρόγραµµα προς πραγµατοποίησιν» (Βρυώνης, 
Κων/νος,1968,3, 15). 
 
Παράλληλα η µοναδικότητα του ελληνικού έθνους και η διακριτή του ταυτότητα θε-

µελιώνεται µε τη χρήση έµµεσων ή άµεσων πολιτισµικών κριτηρίων, όπως: Φυλή, Γένος, 
θρησκεία, πολιτισµική κληρονοµιά (Λέκκας, Π.1989, 314) ανάγοντας την προσπάθεια «συ-
ναρµογής κουλτούρας και πολιτικής» σε πρωταρχικό στοιχείο του εθνικιστικού λόγου του κα-
θεστώτος.225

Η ύπαρξη, η σπουδαιότητα και η βιωσιµότητα του εθνικού πολιτισµού στη-
ρίζεται στην επεξεργασία πρωτογενούς υλικού. Αναφορές σε ιστορικά γεγονότα  και επιτεύγ-
µατα άλλων εποχών, στη  θρησκεία και στην ελληνική παράδοση αξιοποιούνται για την πα-
ραγωγή εθνικιστικού λόγου. 

 
« {..} την εποχήν κατά την οποίαν οι σήµερον διαφηµιζόµενοι ως ανεπτυγµένοι  
λαοί έζων  εντός σπηλαίων και εχόρευαν γύρω από φωτιές{…}, οι αρχαίοι 
Έλληνες είχον συλλάβει την έννοιαν της σοφίας». 
 «Αυτά που λέµε «αναγέννησις» δεν είναι τίποτε άλλο παρά η µετάφρασις του 
Αριστοτέλους.  Οι ξένοι αναγεννήθηκαν χάρις στο Ελληνικό πνεύµα το οποίο 
ελεηλάτησαν». « {…}, αδιάντροπον πιθηκισµόν που λέγεται ξενοµανία»  
«{…}Σας διαβεβαιώ ότι τίποτα δεν είπαν οι ξένοι»226 

 
 Η µυθική λειτουργία του  ιστορικού παρελθόντος,  παρέχοντας ερµηνείες για το παρόν 

και κώδικες επιθυµητής συµπεριφοράς για το µέλλον, αποτελεί αφετηρία δράσης. Υπό το πρί-
σµα αυτό το «έθνος» και η «εθνική ταυτότητα», κεντρικές έννοιες της εθνικιστικής ιδεο-
λογίας παράγουν την αίσθηση συνέχειας της παραδοσιακής τάξης πραγµάτων, επιβάλλοντας 
στα κοινωνικά υποκείµενα ανάλογα πρότυπα ενεργητικής συµπεριφοράς.  Το πάντρεµα του 
ιστορικού χρόνου, η ανασκάλευση του παρελθόντος, συστατικό στοιχείο του εθνικιστικού λό-
γου της δικτατορίας, συγχωνεύοντας νοσταλγία µε ουτοπία, προσδίδει στα ιδεώδη της επα-
νάστασης το χαρακτήρα των εθνικών ιδανικών. Κατά συνέπεια η ανάπλαση και εξιδανίκευση 
του παρελθόντος στην ιδεολογία του καθεστώτος, παρέχοντας το ασφαλές χρονικό βάθος για 
την τεκµηρίωση της εθνικής ιδιαιτερότητας, διαµορφώνει και τη θεµιτή ή αποδεκτή συµπε-

                                                 
224 Κατά τη συζήτηση του εθνικιστικού φαινοµένου –τουλάχιστον στα πλαίσια των νεωτερικών και 
µετανεωτερικών  προσεγγίσεων- η σύζευξη πολιτισµικών αρχών και πολιτικών προταγµάτων κατά-
δεικνύει τον κοµβικό ρόλο της εθνικιστικής ιδεολογίας όχι µόνο στην εκφορά και  στην έκφραση αλλά 
κυρίως  στην εννοιολογική συγκρότηση του έθνους. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι η διαλεκτική σχέση 
της πολιτισµικής και πολιτικής του σύλληψης,  µε αντίστοιχες αναφορές στον πραγµατικό και µελλον-
τικό χαρακτήρα της εθνικής κοινωνίας, αποµακρύνει  τον κίνδυνο µονοσήµαντο ορισµού του είτε ως 
εδαφική –πολιτική µονάδα είτε ως πολιτισµική ή φυλετική οντότητα. Και οι δυο εννοιολογικές εκ-
δοχές θα άφηναν ανεξήγητη  την πρωταρχική λειτουργία της  έννοιας  «έθνος» στην άρθρωση εθνικι-
στικού λόγου και ασαφή τον χαρακτήρα του εθνικισµού (Λέκκας, Π.  1996, 110-113).   
225 Πρόκειται για την προσπάθεια καλλιέργεια της εθνικής υπερηφάνειας µέσω της   υπογράµµισης των 
διακριτικών γνωρισµάτων  του εθνικού σώµατος. Καταδεικνύει τη σύζευξη πολιτισµικών αρχών και 
πολιτικών προταγµάτων, αφού η διαφύλαξη της πολιτισµικής ιδιαιτερότητας  του έθνους – της εθνικής 
ταυτότητας, διασυνδέεται µε συγκεκριµένες  πολιτικές πρακτικές (Λέκκας, Π. 1996, 106).   
226 Απόσπασµα από οµιλία του Ι. Λαδά (5-12-68) σε φοιτητές, όπως καταγράφεται στο Μελετόπουλος, 
Μ.2000, 185. 
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ριφορά για την  εκπλήρωση του ιστορικού χρέους : τη διαφύλαξη, ανάδειξη και δικαίωση της 
ξεχωριστής εθνικής πολιτισµικής παράδοσης.227  

Στην Πολιτική Αγωγή  του Θ. Παπακωνσταντίνου,  τονίζεται η πολιτισµική ιδιαιτερότη-
τα της ελληνικής φυλής, καθώς και  η προσφορά της Ελλάδας στο παγκόσµιο πολιτισµό, α-
φού:  

 
«1. Χωρίς την ελληνικήν φυλήν δεν θα υπήρχεν ο σύγχρονος πολιτισµός. 
 2.  Έχοµεν συνεχή πολιτιστικήν ύπαρξιν επί 4.000 περίπου έτη.  
3. Επιτελέσαµεν σωτήριον δια τον κόσµον φράγµα εναντίον του ασιατισµού       
    κατά τον 5ον αιώνα.{…}»  
    (Παπακωνσταντίνου, Θ., ό.π., 434-435) 
 
Ο ελληνοχριστιανικός πολιτισµός, ως πηγή της «ανωτάτου επιπέδου» Εθνικής παρά-

δοσης» (Γεωργαλάς, Γ., ό.π., 49)  επιλέγεται για τη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας, 
φυσικοποιώντας την εξίσωση ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και εθνικής νοµιµοφροσύνης. 
Βεβαίως η πολιτική µεταχείριση της θρησκείας στην ιδεολογία του 21ης Απριλίου,  παραπέ-
µπει ευθέως- όπως έχουµε ήδη αναφέρει-σε πάγια γνωρίσµατα του ελληνικού εθνικιστικού 
φαινοµένου και στους συναφείς προβληµατισµούς θεώρησής του. 228 

H εµµονή πάντως του ιδεολογικού λόγου του καθεστώτος στην αξιοποίηση της πολιτι-
σµικής ιδιαιτερότητας του έθνους για την παραγωγή εθνικής ταυτότητας δεν εντυπωσιάζει, 
αφού αποτελεί κοινό γνώρισµα όσων εθνικισµών έχουν επιλύσει το πρόβληµα της εθνικής 
ανεξαρτησίας και επιδιώκουν δικαίωση συγκεκριµένων πολιτικών επιλογών. (Λέκκας, Π. 
1996,134).   

Αναγκαία κρίνεται από τους ιδεολογικούς φορείς του καθεστώτος, η συγκρότηση ε-
θνικής ιδεολογίας για την ανάδειξη του εθνικού ιδανικού /ιδεώδους  και  την ενότητα  της 
εθνικής κοινωνίας. Υπό το πρίσµα αυτό η εθνική ιδεολογία ταυτίζεται µε την Εθνικήν Στρα-
τηγικήν, η  οποία απορρέει από τους εθνικούς στόχους και τα ιστορικά πεπρωµένα. Η Εθνική 
Πολιτική υποδεικνύει τον τρόπο υλοποίησης της Εθνικής Ιδεολογίας (Οικονόµου, ∆., ό.π., 20-
22). 

 
Έτσι «είχεν{…} εκ παραδόσεως η Ελλάς την Εθνικήν της Ιδεολογίαν : την Μεγάλη Ιδέαν, 

η οποία απέβλεπεν εις την Εθνικήν του νεωτέρου Ελληνισµού Ολοκλήρωσιν κατά  χώρον», η 
οποία παρά την « ανυπολόγιση»  ιστορική της αξία  και την µοναδική συνδετική της δύνµαµη  
ξεπεράστηκε ιστορικά και εγκαταλείφθηκε. (ό.π., 25).  

 
Η εκσυγχρονιστική φάση της ελληνικής κοινωνίας κατά την υπό µελέτη περίοδο, φαί-

νεται να προσδίδει στη «νέα Μεγάλη Ιδέα του Γένους», δηλαδή «τη µετατροπή της Ελλάδος 

                                                 
227 Όπως υποστηρίζεται η λειτουργικότητα του παρελθόντος στην εθνικιστική ιδεολογία, έγκειται στο 
εγχείρηµα συσχετισµού των τριών χρονικών µερών της έννοιας έθνος: (παρελθόν, παρόν και µέλλον) 
µε απώτερο σκοπό την µορφοποίηση της συµπεριφοράς των κοινωνικών υποκειµένων. Επιτελούνται 
έτσι λειτουργίες όπως:  η διαχρονική σύλληψη της έννοιας «έθνος», καταγραφή της απόστασης ανά-
µεσα στην παρούσα κατάσταση του έθνους και το µεγαλειώδες παρελθόν του, προβολή του παρελθό-
ντος στο µέλλον  κ.λπ. (Λέκκας, Π. 1996, 201). 
228 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεώρηση του ελληνικού εθνικισµού υπό το  πρίσµα εθνοσυµβολικών 
προσεγγίσεων, ως προϊόν της «διττής εθνοτικής κληρονοµιάς της Βυζαντινής Ορθοδοξίας και της 
κλασσικής αρχαιότητας». (βλ. Smith,  A. 1993, 8-11 και πρβλ. τις απόψεις του ∆ιαµαντούρου για την 
επιρροή της φυσιογνωµίας του ελληνικού εθνικισµού από τη διαφορετική κατά  γεωγραφική περιοχή  
ανάπτυξη του ευρωπαϊκού καπιταλισµού, στο ∆ιαµαντούρος, Ν., 1983, 51-58). 
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σε άξιο µέλος  της οικογενείας των προηγµένων χωρών» (Γεωργαλάς, Γ., ό.π., 23), εµφανές 
αναπτυξιακό περιεχόµενο. 229 

Η  αµφιταλάντευση όµως του εθνικιστικού καθεστωτικού λόγου απέναντι στους κύ-
ριους εκφραστές του εκσυγχρονισµού (∆ύση, Ευρωπαίοι κ.λπ.)230 και η αγκύλωσή του στην 
«παραδοσιακή ρητορεία»- διαχρονικά  µάλλον χαρακτηριστικά του ελληνικού εθνικισµού 
(Λέκκας, Π. 1989, 332)- καταδεικνύονται  µε  την  εµµονή του στο σεβασµό της «εθνικής Πα-
ραδόσεως» και στην αξιοποίηση της «Ελληνικής Κληρονοµιάς», ως αντιστάθµισµα του επι-
βλαβούς για την εθνική ιδεολογία κοσµοπολιτισµού (Τσάκωνας, ∆. 1968, 34). 

Μάλιστα ο τακτικός καθηγητής Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών και διατελέσας 
υπουργός της δικτατορίας ∆. Τσάκωνας,  βαπτίζει  το πρόβληµα συγκρότησης της εθνικής  
ταυτότητας διαχρονική αναζήτηση αυτόνοµου ελληνικού δρόµου «ιδίας πνευµατικής και κοι-
νωνικής εξελίξεως» ως λογική συνέπεια του γεγονότος «ότι  η Ελλάς δεν ησθάνετο εαυτήν α-
πολύτως  ανήκουσαν ούτε εις την ∆ύσιν  ούτε εις την Ανατολήν» (Τσάκωνας, ∆. 1968, 31). 

Στην εθνικιστική ιδεολογία της 21ης Απριλίου, το «ελληνικό εθνικό ιδεώδες» αποκα-
λείται «υγιής ανθρωπιστικός διεθνισµός», αφού επιδιώκει τη συνύπαρξη εθνών «µε αλώβητη 
την εθνική τους προσωπικότητα» στα πλαίσια µιας πανανθρώπινης κοινωνίας. Υπό το πρίσµα 
αυτό,  η  διαφύλαξη της εθνικής προσωπικότητας- προϋπόθεση της ιστορικής συνέχειας του 
ελληνικού έθνους- συνυφαίνεται  µε τη συνέχιση του «Ελληνικού τρόπου ζωής» και την εξό-
ντωση των εθνικά «άλλων». 

Είναι γνωστό  άλλωστε ότι στην εθνικιστική ιδεολογία η παροχή και επιβολή της  εικό-
νας  του «αλλότριου» υπηρετεί τη απεικόνιση του «ίδιου» και τη δόµηση της εθνικής ταυ-
τότητας. Το καθεστώς επιδίδεται σε ασκήσεις ετεροπροσδιορισµού του εθνικού µοναδικού 
χαρακτήρα (Λέκκας, Π. 1996, 154). Απώτερος σκοπός η συσπείρωση του εθνικού σώµατος 
και η παρακίνησή του σε ενέργειες συµβατές µε τους επιδιωκόµενους εθνικούς στόχους. 231 

Επιλέγεται έτσι  η ιδεολογία της εθνικοφροσύνης ως  µήτρα νοµιµοποιητικών αξιών  
για τελευταία φορά στο µετεµφυλιακό κράτος. Με βάση την αρχή «πας µη εθνικόφρων, κοµ-
µουνιστής», εξακολουθεί στην ουσία να οργανώνει διχοτοµικά τον κόσµο σε Έλληνες και 
εχθρούς,  και άρα αποβλητέους από την ελληνική κοινωνία. Ο κοµµουνιστής παρουσιάζεται 
ως εθνικά αλλότριο άτοµο, απειλή για το εθνικό σύνολο, καθιστώντας τη µεταχείρισή του/ 
δίωξή του φυσιολογική συνέπεια της αντεθνικής δράσης του. Η αµείλικτη πάλη  εναντίον ό-
λων των εσωτερικών εχθρών–διασπαστών της εθνικής ενότητας και υπονοµευτών της δράσης 
του εθνικού καθεστώτος αποτελεί  πρωταρχικό εθνικό στόχο (Γεωργαλάς, Γ. ό.π., 22).  

                                                 
229 Εξάλλου η αναβαπτιζόµενη  κάθε φορά εθνική ιδέα προκύπτει από την προσαρµογή της εθνικιστι-
κής ιδεολογίας στις εκάστοτε κοινωνικοπολιτικές συνθήκες (Λέκκας, Π., ό.π., 125). 
230
Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την άποψη του Οικονόµου, αρθογράφου στο προπαγανδιστικό έντυπο 

Θέσεις και Ιδέαι,  η προσχώρηση στην Ευρώπη και ό, τι αυτό συνεπάγεται (φιλειρηνισµός, υλιστική ι-
κανοποίηση µε την ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, χρήση των επιστηµονικών επιτευγµάτων κ.λπ. ),  
χαρακτηρίζεται πνευµατική ηττοπάθεια, «ιδέα Εθνικής συνθηκολογήσεως» και ως εκ τούτου αποτυ-
χηµένη συνταγή αντικατάστασης της Μεγάλης Ιδέας (Οικονόµου, ∆., ό.π., 27). Πρβλ. µε τις θέσεις του 
∆.Τσάκωνα για τους ασύµβατους, µε τη νοοτροπία ενός λαού « Πατριαρχικών επιβιώσεων, κοσµο-
πολίτικους προσανατολισµούς των φιλελεύθερων ουµανιστών µετά το 1922. Αξίζει να αναφερθεί,  ότι 
θεωρεί τον επαναστατικό χαρακτήρα του Ορθόδοξου στοχασµού, ασύµβατο µε  το συντηρητισµό της 
φιλελεύθερης ευρωπαϊκής ιδεολογίας (Τσάκωνας, ∆., ό.π., 34). Εξάλλου είναι γνωστές οι απόψεις του 
για τον καταλυτικό ρόλο των εκκλησιαστικών µηχανισµών στην ηθική θωράκιση της ελληνικής 
κοινωνίας απέναντι στην επικράτηση του δυτικού ορθολογισµού, της ξενοµανίας και του µιµητισµού. 
Βεβαίως το όραµα «του χριστιανικού σοσιαλισµού ελληνικού τύπου» που ευαγγελίσθηκε, µε την 
υλοποίηση µιας πολιτικής ορθόδοξης, κοινωνικής και εθνικής – η µόνη ίσως γνήσια ιδεολογική ανα-
φορά της ιδεολογικής παρουσίας της δικτατορίας- ήταν ασύµβατο µε το εξελικτικό στάδιο της κοινω-
νικοοικονοµικής ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας (περίοδο βιοµηχανικής ανάπτυξης). Έτσι αν και 
υπήρξε καθηγητής των κινηµατιών στη Σχολή Ευελπίδων και αυτόκλητος ιδεολογικός εκπρόσωπός 
τους, κατέστη τελικά περιθωριακό πρόσωπο του καθεστώτος,. Για διεξοδική παρουσίαση  του επιστη-
µονικού έργου και της προσωπικότητας του ∆. Τσάκωνα, βλ. Μελετόπουλος, Μ. 2000, 243-260. 
231 Βλ και παραπάνω 
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Ο Γ. Παπαδόπουλος, ανενδοίαστα δηλώνει τις προθέσεις του σχετικά  µε την τύχη των 
κοµµουνιστών κρατουµένων κατά τη συνέντευξή του σε Έλληνες και ξένους δηµοσιογρά-
φους: 

 
«{…} Οι περί ων αναφέρεσθε, οι οποίοι αποτελούν και την πεµπτουσία του 
κοµµουνισµού.{…}. Εξ αυτών έχουν παραµείνει υπό περιορισµόν όσοι δεν 
δέχονται να δηλώσουν, ότι δεν πρόκειται να λάβουν όπλα κατά τη πατρίδος. 
Επειδή δε εγώ όπως εδήλωσα δεν προτίθεµαι να ανεχθώ να τουφεκίσει κανέναν 
από πίσω ο οιοσδήποτε, καθέναν ο οποίος δεν κάθεται καλά, έστω και αν 
κοστίζει στο κράτος ακριβά {…} θα τον θέτω υπό περιορισµόν.{…}. Αλλά δεν 
θα αφήσω να γίνουν θηρία κάτω από τα κοµµουνιστικά κελεύσµατα, διότι αν 
γίνουν θηρία και απολυθούν από το κλουβί, θα υποχρεωθώ να τους τουφεκίζω, 
όπως τουφεκίζει η αστυνοµία το λιοντάρι που φεύγει από το κλουβί του ζωο-
λογικού κήπου και απειλεί τη ζωή των πολιτών. Πρόκειται λοιπόν να έχω 
αίµατα εις την άσφαλτον {…} έστω και αν προσβάλλεται ο ανθρωπισµός ω-
ρισµένων άλλων φίλων µας. Εγώ θα επιµείνω εις αυτό που πιστεύω ότι είναι το 
συµφέρον του ελληνικού λαού»(Το Πιστεύω µας, Β΄, 1968, 16). 
   
Aποκαλυπτικές για την επιβίωση της εµφυλιοπολεµικής λογικής στην ιδεολογία της 

δικτατορίας είναι απόψεις του I.Λαδά :  
 
“E γώ τουλάχιστον διακηρύσσω προς όλας τα κατευθύνσεις,  
διακηρύσσω, ότι µεταξύ  Eλλήνων και κοµµουνιστών διαφορές, δεν  
είναι διαφορές ιδεολογίας, αλλά διαφορές αίµατος”. 
“{...} H οι Έλληνες ή οι κοµµουνισταί. 
 Πιστεύω δηλαδή ότι στον γεωγραφικόν χώρον που λέγεται Eλλάς, δεν  
υπάρχει θέσις και για τους δυό µας. H θα µείνουµε εµείς οι Έλληνες  
ή οι κοµµουνισταί. Kάθε άλλη αντίληψις είναι ανιστόρητη, ανόητη  
και πολιτικόν σφάλµα”(M ελετόπουλος, M., ό.π., 186). 
 
Παράλληλα, ο «νοσηρός» διεθνισµός  των κοµµουνιστών- σε αντιδιαστολή µε τον «υ-

γιή», που πρεσβεύει η εθνική ιδεολογία,  διασύρεται, αφού  ταυτίζεται µε «την  ξενοδουλεία, 
την αποβολή του εθνικού αισθήµατος και την εθνική προδοσία» (Γεωργαλάς, Γ., ό.π., 25).  

Η καταπολέµηση του «εθνικά αλλότριου», προσδιορισµένου µε πολιτισµικά κριτήρια, 
απαιτεί και νοµιµοποιεί συγκεκριµένες πολιτικές πρακτικές, κατάλληλες για τη θωράκιση του 
εθνικού σώµατος από την ανίερη δράση των εχθρών του. Ο αντικοµµουνισµός δηλαδή, ως 
προϊόν της διεργασίας «ετεροπροσδιορισµού» της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, επιβεβαιώ-
νοντας την κυκλοτερή λογική της εθνικιστικής ιδεολογίας, στη συνέχεια, συµβάλλει στην 
κατίσχυσή της, δικαιώνοντας  τη δράση της. 

Υλικό τεκµηρίωσης  για την ταυτότητα του «σηµασιολογικά άλλου» αναζητείται στο 
παρόν είτε µε την προβολή της αποσαθρωτικής  δράσης των κοµµουνιστών στην εθνική κοι-
νωνία – πρόσχηµα άλλωστε επιβολής της δικτατορίας- είτε στο παρελθόν µε την επίκληση 
ιστορικών συµβάντων από την αντεθνική δράση του κοµµουνιστικού κόµµατος και των οπα-
δών του.  Υπό το πρίσµα αυτό,  το αποτέλεσµα του Εµφυλίου  Πολέµου  προβάλλεται ως ξε-
χωριστή προσφορά των Ελλήνων στην ανθρωπότητα, γεγονός βέβαια που αποκρυσταλλώ-
νεται στην καθιέρωση εθνικού εορτασµού για τις ηµεροµηνίες νικών του Στρατού κατά των 
Ανταρτών-  µη εθνικών υποκειµένων. 

Άλλωστε πρακτικές όπως:  η αναγωγή της καθεστωτικής προπαγάνδας σε εθνικό θέµα 
(Εθνική Προπαγάνδα), η θέσπιση και η τελετουργικά επαναλαµβανόµενη χρήση συµβόλων 
έντονης συναισθηµατικής φόρτισης για την ενδυνάµωση αντίστοιχα των πολιτικών και πολι-
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τισµικών συνεκτικών ιστών της εθνικής ταυτότητας (µυθικού πουλιού «Φοίνικα», εορτών, 
καθιέρωση επετείων, π.χ 4ης ∆εκεµβρίου, παρελάσεων, µνηµείων, κενοταφίων ηρώων) παρα-
πέµπουν σε γνώριµες όψεις της εθνικιστικής ιδεολογίας.  

Η εντύπωση των εθνικιστικών αξιών στο εθνικό σώµα επιχειρείται έτσι µε την αξιο-
ποίηση του καταλυτικού ρόλου κρατικών θεσµών  (εκπαίδευση, εκκλησία, διοίκηση, Λογο-
κρισία, ραδιοφωνικός σταθµός των Ενόπλων ∆υνάµεων, θεσµοί προπαγάνδας και διαφώτισης 
του ΓΕΣ  κ.λπ.) µε άµεσο πολιτισµικό ρόλο. Με τη µετάπλασή τους σε ιδεολογικούς µηχα-
νισµούς του κράτους  (Ι.Μ.Κ) και τη λειτουργία των στελεχών τους  ως «κατώτεροι οργαν-
ικοί  διανοούµενοι» κατά το Α. Γκράµσι ή ως «κέρβεροι ιδεολογίας» κατά το Ν. Πουλαντζά 
(Ελεφάντης, Α. 1994, 651) επιδιώκεται η «εθνική κοινωνικοποίηση» και περαιτέρω η διασφά-
λιση της κοινωνικής αναπαραγωγής.232 

Κεντρική  θέση σε αυτή την ιδεολογική διεργασία κατέχει η εκπαίδευση,  ως κατεξοχήν 
αναπαραγωγικός µηχανισµός του υλικού και πνευµατικού χαρακτήρα µιας κοινότητας 
(Αλτουσέρ, Λ. 1994, 91-93· Λέκκας, Π. 1987, 323). H Εθνική Παιδεία φαίνεται να τίθεται 
στην υπηρεσία της εθνικής ιδεολογίας, 233 αφού «εις πάντα  τα Σχολεία {…} η διδασκαλία από-
σκοπεί  την ηθικήν και πνευµατικήν αγωγήν της Εθνικής Συνειδήσεως των νέων, επί τη βάσει 
των ιδεολογικών κατευθύνσεων του Ελληνοχριστιανικού πολιτισµού»(Βρυώνης, Κ. 1968, 24). 

 
 

            

                                                 
232 Υπενθυµίζεται ότι η λειτουργία των δηµοσίων υπαλλήλων ως ιδεολογικών φορέων, έχει συζητηθεί 
ήδη κατά την αναφορά µας στην  ιδεολογία της εθνικοφροσύνης. 
233 Ας σηµειωθεί ότι µια πρώτη προσέγγιση θεσµικών µέτρων και παιδαγωγικών πρακτικών στο χώρο 
της  Γενικής Εκπαίδευσης, αποκαλύπτει τη συστηµατική προσπάθεια ιδεολογικού µπλοκαρίσµατος της 
γνωσιοπαραγωγικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού Θεσµού (Παπαδάκης, Ν.& Σπαθαράκη, Α., 2004). 
Η συζήτηση µάλιστα συνιστωσών της εκπαιδευτικής (συνολικά) πολιτικής του καθεστώτος, ιδιαίτερα 
στο χώρο της Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης,  καταδεικνύει   την παρουσία νοµοθετικών ενεργηµάτων 
µε στόχο « τη νοµιµοποίηση µιας εξουσίας που παράνοµα κατέχεται και µιας βίας, που χάριν της «νέας 
νοµιµότητας» ασκείται (ό.π.) 
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5.3.Θεωρητικά επιλεγόµενα 
 

  
Γενικότερα, σύµφωνα µε τις επιστηµολογικές δεσµεύσεις της µελέτης µας για τη 

διαλεκτική ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής της απριλιανής δικτατορίας, επιχειρήσαµε 
να προσεγγίσουµε το πολιτικοϊδεολογικό πλαίσιο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
συζητώντας τη φυσιογνωµία, τις ιδεολογικές καταβολές, την  ιδεολογία του στρατιωτικού κα-
θεστώτος,  το διαµορφωτικό ρόλο του στρατούς στη δυναµική του. 

Η  συµβολή του  αντιδραστικού καθεστωτικού  ιδεολογικού λόγου στην επιβίωση του 
µεταπολεµικού ιδεολογικού συνεχούς,  αισθητοποιείται µε την επίκληση βασικών πτυχών της 
ιδεολογίας της εθνικοφροσύνης και διαφαλίζεται από την εγκαθίδρυση της απόλυτης ε-
ξουσίας του Στρατού. Συνακόλουθα, η επταετής δικτατορία, ως αυταρχικό καθεστώς  ανοµίας  
µε πρωταρχικό σκοπό την παραµονή του στην εξουσία, αναζητά τη νοµιµοποίηση της βίας 
του στο  γνώριµο ιδεολογικό σύνδροµο του υπαρκτού, υπό κατασκευή ή δυνάµει εσωτερικού 
εχθρού,  διασύροντας το λαό αλλά και περιορίζοντας εν ονόµατι του συµφέροντος του, τους 
εθνικά αλλότριους και επικίνδυνους.  

Στο πλαίσιο αυτό η επιβολή της δικτατορίας προσλαµβάνει µεσσιανικό χαρακτήρα και 
η αναστολή ή καταστολή των δηµοκρατικών λειτουργιών  προσεγγίζεται ως  πορεία εναρµό-
νισης  του  αποκλίνοντος συστήµατος µε το διατακτικό του «Ηγεµόνα». Το όλο εγχείρηµα, ως 
εκδήλωση του αυταρχικού φαινοµένου σε χώρα της ηµιπεριφέρειας του Νότου,  φαίνεται να  
ενισχύεται από την εγγενή παθολογία των µετεµφυλιακών κοινωνικών και την επενέργεια 
διεθνοπολιτικών παραγόντων (Ψυχρός πόλεµος, Νατοϊκή συµµαχία κ.λπ.).. 

   Έτσι, η αρχική «απριλιανή ανεπανάσταση», «αναγκαία για την αποσόβηση του κοµ-
µουνιστικού κινδύνου και την εξάλειψη της διαφθοράς των κοινοβουλευτικών θεσµών», µε-
ταπλάθεται στη συνέχεια  «σε επανάσταση  εθνοαναγεννητικού» χαρακτήρα», απαραίτητη για 
την εγκαθίδρυση της αληθινής « Νέας ∆ηµοκρατίας».  Εξάλλου για την επιβεβληµένη  πολιτι-
κή επανεκπαίδευση των πολιτικά  «ανώριµων» και «απαίδευτων» Ελλήνων προτείνεται πνευ-
µατοκρατούµενη, ελληνοπρεπή ορθή πολιτική αγωγή, εµπλουτισµένη µε τα  εθνικά και ηθικο-
θρησκευτικά  ιδεώδη (αγάπη, αρετή, τιµιότητα, αλληλοβοήθεια, επιείκεια, ανοχή, φιλαν-
θρωπία κ.λπ.) και  απαλλαγµένη από τις ολέθριες επιδράσεις των υλιστικών θεωριών.  

Τα µεγαλεπίβολα αναγεννητικά οράµατα του στρατιωτικού καθεστώτος  για µια Νέα 
Μεγάλη Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών προπαγανδίζονται συστηµατικά σε επίπεδο τόσο ει-
κόνας όσο και λόγου,  µε τρόπους µάλιστα  που καθιστούν αναγκαία τη γλωσσική κάθαρση 
µετά από τη λήξη της ιδεολογικής θεοµηνίας που προκάλεσε το καθεστώς. Μυθικά σύµβολα  
(αναγεννώµενος Φοίνικας) και πρόσωπα, ένδοξες ιστορικές στιγµές (επανάσταση 1821, Βυ-
ζάντιο κ.λπ.), επιτεύγµατα άλλων εποχών, συνειρµικές ταυτίσεις (Ελλάς Ανέστη), αυθαίρετες 
εξοµοιώσεις θεσµικού και ιδεολογικού περιεχοµένου, παραπειστικές συζεύξεις ( Έθνος- Ε-
πανάσταση), ποµπώδεις κλήσεις για ατοµικό και κοινωνικό εξαγνισµό και πολιτική επανα-
διαπαιδαγώγηση µε ιδεολογήµατα του χθες (αντικοµµουνισµός-εθνικοφρορύνη), αποτελούν 
δοµικά στοιχεία του παραπλανητικού εξουσιαστικού λόγου της δικτατορίας. 

 Η ιδιοτυπία του, προϊόν της διάδρασης εξωγενών και ενδογενών παραγόντων, φαίνεται 
να υπονοµεύει τη διαδικασία συγκρότησης ενιαίας πολιτικής φιλοσοφίας και σαφούς 
ιδεολογικού περιγράµµατος.  Το ιδεολογικό κενό αντιµετωπίζεται από τους ιδεολογικούς  φο-
ρείς του καθεστώτος,  µε την επίκληση ιδεολογηµάτων της προδικτατορικής περιόδου (εθνι-
κοφροσύνη, αντικοµµουνισµός) και τον εµπλουτισµό τους µε νεωτερικά στοιχεία (εθνική 
αναδιαπαιδαγώγηση κ.λπ.), ανεπαρκή ωστόσο για τη δόµηση µιας διακριτής θεωρητικής 
κατασκευής. Ως εκ τούτου, ανασύρονται αυτούσια ή επαναπροσδιορίζονται αλησµόνητα  ι-
δεώδη του παρελθόντος,  όπως:  

 
� αντικοµµουνισµός,  
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� ελληνοχριστιανισµός, µε έντονα στοιχεία βερµπαλισµού, φορµαλισµού και 
προγονολατρείας και εµφανή προσπάθεια εξίσωσης της ορθόδοξης χριστιανικής 
πίστης µε τη εθνική νοµιµοφροσύνη,     

� πειθαρχηµένη ελευθερία, «εις τον ευατόν µας,.{..},  εις το γειτονά µας, {..}, εις 
το κοινωνικό σύνολο» (βλ.ό.π.), ως αντιστάθµισµα της σήψης του κοινοβου-
λευτικού συστήµατος,  

� ελληνική παράδοση,  
� εθνικισµός, µε κύριο γνώρισµα την επίκληση του ιστορικού χρέους δικαίωσης 

που γεννά η «ξεχωριστή εθνική πολιτισµική παράδοση» του ελληνοχριστια-
νισµού, ειδικότερα για  την διαφύλαξη του ελληνογεννηµένου δυτικού τρόπου 
ζωής και την καλλιέργεια του «Ελληνικού και Χριστιανικού τύπου ανθρώπου». 

� εκσυγχρονισµένος µεγαλοϊδεατισµός για τη δηµιουργία της Νέας Μεγάλης 
Ελλάδας,  που αντλεί από τους µεταπολεµικούς  κοινωνικο-οικονοµικούς στο-
χους της δεκατίας του ’60.  

 
 Εµπειρικές ανάγκες της µελέτης µας, παρά το όποιο  κίνδυνο δόµησης ενός εξωπραγ-

µατικού ιδεολογικού περιγράµµατος,  επέβαλαν τη σταχυόλογηση  επαναλαµβανόµενων θε-
µάτων του  καθεστωτικού πολιτικού λόγου,  για την ανάδειξη κοµβικών εννοιών/ υποεννοιών, 
νεοτερικών στοιχείων του και τον εντοπισµό, στη συνέχεια, των συναφών αναφορών  τους  
στο χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,  Στο πλαίσιο αυτό,  µε βάση δεδοµένα πρωτογενών 
(«Το Πιστεύω µας», «Η Ιδεολογία της Επαναστάσεως», «Θέσεις και Ιδέαι» κ.λπ.) και 
δευτερογενών πηγών, αποµονώσαµε και συζητήσαµε στο παρόν υποκεφάλαιο, έννοιες/ συνι-
στώσες της απριλιανής ιδεολογίας, συµφυή ιδεολογήµατα και προπαγανδιστικές συνδηλώσεις 
τους:  
 
Πίν. I  
Κοµβικές έννοιες και συνδηλώσεις της ιδεολογίας του απριλιανού  καθεστώτος 

  

 

                    Ε Ν Ν Ο Ι Ε Σ         Σ Υ Ν ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ 

    «Εθνοσωτήριος»/ «Εθνική»/« Εθνοανα- 
      γεννητική Απριλιανή» Επανάστασις» 
 

Αναγέννηση, Φοίνικας, Στρατός 
Χριστός Ανέστη- Ελλάς Ανέστη, 
 Φιλική Εταιρεία., Επανάσταση 1821 

«Νέα ∆ηµοκρατία» Αντικοµµουνισµός, Πειθαρχηµένη 
Ελευθερία, Πολιτική Αναδιαπαιδαγώγηση/  
Αγωγή Ελλήνων µε τη συµβολή  
ελληνοχριστιανικών αρετών  

Ελληνοχριστιανισµός Ελληνοχριστιανικός ανθρωπισµός,  
Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, Ελληνική 
 Παράδοση,  Μεγάλη και Ευδαίµων Ελλάς,   
Νέα µεγάλη Ιδέα,  Νέος άνθρωπος ελληνικού  
τύπου και όχι «είδος»,  
Κλασική Ελλάδα, Βυζάντιο 

Εθνικισµός Αντικοµµουνισµός, Ιστορικό Παρελθόν, υγιής  
Ανθρωπιστικός διεθνισµός σε αντίθεση µε το «νοσηρό» 
διεθνισµό των κοµµουνιστών 
∆ιαφύλαξη εθνικής προσωπικότητας,  
Ελληνικός τρόπος ζωής, Αντιευρωπαϊσµός,  
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Στο επόµενο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε  µε την ανάλυση και την ερµηνευτική ανάγνω-
ση της εκπαιδευτικής πολιτικής της απριλιανής δικτατορίας, διερευνώντας αν και πώς οι 
ιδεολογικές της αναφορές, σε επίπεδο λόγου και αλληλεπιδρώντας  µε την κυρίαρχη εκπαι-
δευτική κουλτούρα της περιόδου (εκπαιδευτικό πεδίο δύναµης), µετουσιώθηκαν σε σύστοιχες 
εκπαιδευτικές  πρακτικές.  
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                                      ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

 

   

 

 

         Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ 

            ΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
6.1. Αρχές -παραδοχές- κεκτηµένα της µεταρρύθµισης του 1964 
 
Η κυοφορία του εκπαιδευτικού «καθεστώτος» µε την επιβολή της δικτατορίας,  φαίνε-

ται να εκτείνεται τουλάχιστον µια δεκαετία πίσω.  ∆ιεξάγεται κατά  την περίοδο των ραγδαί-
ων κοινωνικοοικονοµικών ανακατατάξεων, υπό συνθήκες εκβιοµηχάνισης και ευρωπαϊκού 
προσανατολισµού της χώρας, και σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, µε κυρίαρχο το λει-
τουργικό φιλελεύθερο µεταρρυθµιστικό µοντέλο και επιτακτικό  το αίτηµα της άρσης του α-
συγχρονισµού ή της δυσλειτουργικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Ειδικότερα, η απάντηση του ερωτήµατος: «τι άλλαξε» ή «τι συνέβη στην εκπαίδευση 
από το 1967-1974;»  απαιτεί διερεύνηση του τι υπήρχε και του τι είχε αλλάξει – αν είχε αλ-
λάξει- µε τη µεταρρύθµιση του 1964,  για να ανατραπεί ενδεχοµένως, στη συνέχεια.  

  Η αποτίµηση  των ανατροπών/αλλαγών που επέφερε  το απριλιανό καθεστώς στην 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, απαιτεί λεπτοµερέστερη ιστορική-συγκριτική ανάλυση οπωσδή-
ποτε  των δύο πλησιέστερων χρονικά επεισοδίων (1964 και 1967-1974) και ως εκ τούτου 
προϋποθέτει τη συζήτηση των όποιων µεταρρυθµιστικών κεκτηµένων του 1964, το ρόλο τους 
στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος και στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής 
κουλτούρας  της περιόδου και στη συνέχεια, την ανάδειξη  των βραχυπρόθεσµων και µακρο-
πρόθεσµων επιπτώσεων  των καταργηµένων θεσµικών µέτρων κατά την επταετή δικτατορία 
στην ελληνική εκπαίδευση.  

Θεωρούµε επιπρόσθετα ότι η αξιολόγηση της βαρύτητας της µεταρρυθµιστικής/ αντι-
µεταρρυθµιστικής πολιτικής της δικτατορίας στην εκπαίδευση, παραπέµπει στην ανάγκη 
προσδιορισµού του βαθµού µονιµότητας των χαρακτηριστικών ή των τάσεων του εκπαιδευ-
τικού συστήµατος που κατήργησε ή συντήρησε.  

Η διερεύνηση έτσι  της συµβολής της διαµορφωµένης  εκπαιδευτικής κουλτούρας (εκ-
παιδευτικού πεδίου)  στην υλοποίηση πολιτικών για την εκπαίδευση, παραπέµπει άµεσα  στο  
εκπαιδευτικό παρελθόν και αναπόφευκτα στις υπεραιωνόβιες αθεράπευτες αγκυλώσεις τής 
ελληνικής εκπαίδευσης, τόσο σε επίπεδο διοίκησης (γραφειοκρατία, συγκεντρωτισµός, οµοιο-
µορφία κ.λπ.) όσο και περιεχοµένου (εκπαιδευτικά ιδεώδη, θεωρητικός- κλασικιστικός  προ-
σανατολισµός, σχολικά εγχειρίδια), αισθητών ήδη από την έναρξη της νοµοθετικής της 
οργάνωσης το 1834 και εξαιρετικά σηµαντικών για την αρνητική έκβαση και άλλων µεσο-
πολεµικών µεταρρυθµιστικών επεισοδίων  (1913, 1917,1929) ( ∆ηµαράς, Α. 1990, β΄, κ.α΄).  

Όπως επισηµαίνεται  από τον Α. ∆ηµαρά, παρά την έκδηλη ανάγκη για µεταρρύθµιση 
και «ριζικές-επαναστατικές µεταβολές στην παιδεία» (Παπανούτσος, Ε. 1996, 94), οι µεταρ-
ρυθµιστικές προσπάθειες -καθαρά επιδερµικές- περιορίζονται στην αλλαγή εξωτερικών χαρα-
κτηριστικών / στοιχείων του εκπαιδευτικού συστήµατος (π.χ αντικατάσταση διδακτικών µε-
θόδων, αύξηση αποδοχών δασκάλων, µεταβολή ωρολογίου και του αναλυτικού προγράµ-
µατος), αφήνοντας άθικτο το πνεύµα και την ουσία της νεοελληνικής εκπαίδευσης από τα 
χρόνια του Όθωνα και  καθιστώντας τη µεταρρύθµιση µέχρι και το 1967, ατελέσφορη διαδι-
κασία  (∆ηµαράς, Α. 1990, α΄, κ.α΄-κ. β, εισαγωγή).234  

                                                 
234 Χαρακτηριστικός και εύγλωτος  είναι ο τίτλος « Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε» της συλλογής  
τεκµηρίων  του Α. ∆ηµαρά  για την εξελικτική πορεία  της ελληνικής εκπαίδευσης από το 1821 µέχρι 
και το 1967. Ορίζοντας, τη µεταρρύθµιση ως «κάτι βαθύτερο», «αλλαγή προσανατολισµού» και «κυ-
ριάρχηση νέου πνεύµατος» και θεωρώντας κατά συνέπεια ότι «µπορούµε να µιλάµε για µεταρρύθµιση 
ενός συστήµατος {…} µόνο «όταν άλλάζει ουσιαστικά ο σκοπός τη διδασκαλίας, όταν δίνεται σε και-
νούριους φορείς το δικαίωµα να αποφασίζουν για τα εκπαιδευτικά πράγµατα, όταν περνούµε  από µια 
µονολιθική διάρθρωση σε ευέλικτα σχήµατα, όταν µεταβάλλεται το σύστηµα σε πλάτος και σε βάθος», 
καταλήγει ότι  «τέτοιες αλλαγές δεν γνώρισε η ελληνική εκπαίδευση στο νέο ελληνικό κράτος αυτό· είναι 
η µεταρρύθµιση που δεν έγινε» (∆ηµαράς, Α. 1990, α΄, κ.α΄και β, εισαγωγή)  
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Ο Α. Καζαµίας, µάλιστα, επιχειρώντας µια ιστορικο-συγκριτική ανάλυση των  µεταρ-
ρυθµιστικών επεισοδίων  της  µεταπολεµικής περιόδου:  1959-63, 1964-65, 1976-77, 1981-
85, αποδίδει  την αδράνεια και τελικά την ακινησία που παρουσιάζει το ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστηµα,  παρά την επίµοχθη και  «σισύφεια» προσπάθεια ανασυγκρότησης και εκσυγ-
χρονισµού του, στη συνέργεια διαχρονικών, δυσλειτουργικών χαρακτηριστικών του ιδεο-
λογικού,  πολιτικού, κοινωνικοοικονοµικού και εκπαιδευτικού πεδίου δύναµης κατά την προ-
αναφερόµενη περίοδο (Καζαµίας, Α. 1995, 40-68). 

 Σύµφωνα µε την ερµηνευτική οπτική του, παράγοντες, όπως η φύση και ο ρόλος: α) 
του ελληνικού κράτους, θεσµικού συµπλέγµατος µε κοινές διαχρονικά παραµέτρους εξουσίας 
και διακυβέρνησης, υπονοµευτικές για ουσιαστική αλλαγή, β) του ελληνικού κοινωνικοοι-
κονοµικού σχηµατισµού,  που  µε «την ασύµµετρη» και «δύσµορφη» καπιταλιστική ανάπτυξή 
του, επιτείνει την ασυµβατότητα µεταξύ εκπαιδευτικού συστήµατος και τοµέων απασχόλ-
ησης, περιορίζοντας τη δυναµική των εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων και τέλος γ) της κυ-
ρίαρχης ελληνικής εκπαιδευτικής κουλτούρας, που συγκροτηµένη στο πλαίσιο της ελληνο-
χριστιανικής ορθόδοξης παράδοσης, εµµένει «στην κλασική παιδεία», παρεµποδίζοντας την 
επιτυχία των όποιων καινοτοµιών,  φαίνεται να αλληλεπιδρούν  µε τη ρεφορµιστική και άρα 
όχι ριζοσπαστική και δοµική  ιδεολογία (η υπογράµµιση δική µας) της ρητορικής των µετα-
πολεµικών µεταρρυθµίσεων (Καζαµίας, Α., ό.π., 42-43), αποδυναµώνουν ή ακυρώνουν   
τελικά την ισχύ,  ακόµη και καινοτόµων εκπαιδευτικών  νοµοθετηµάτων, ικανών να µεταβάλ-
λουν δοµικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήµατος (π.χ θέσπιση εννιάχρονης υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης, δηµιουργία διπλού σχολικού δικτύου γενικής και πρακτικής κατεύ-
θυνσης  µετά το δηµοτικό κ.λπ.).  

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, σχετικά µε την ατελέσφορη µεταρρυθµιστική περιπέ-
τεια της ελληνικής εκπαίδευσης,  ανακύπτει ένα ακόµη ερώτηµα:  αν  µέχρι και το 1967, δεν 
είχε επέλθει µεταρρύθµιση, υπό την έννοια της ουσιαστικής µεταβολής «σε πλάτος και σε 
βάθος», όπως ισχυρίζεται ο Α. ∆ηµαράς, τότε η δικτατορία ανέτρεψε τελικά την εδραιωµένη  
εκσυγχρονιστική πορεία του εκπαιδευτικού συστήµατος ή αξιοποιώντας τις αντιδράσεις του 
εκπαιδευτικού συντηρητισµού της περιόδου235 αποκατέστησε µε ευκολία, εύθραστες ισορ-
ροπίες του, καλύπτοντας τις παγιωµένες, καθιερωµένες ανάγκες του και διασώζοντας  την κυ-
ρίαρχη εκπαιδευτική κουλτούρα της περιόδου και συνακόλουθα την ηγεµονία του τµήµατος 
της αστικής τάξης που ιδεολογικά στήριζε. 236   

Είναι γνωστό πάντως ότι η  µεταρρύθµιση του 1964 προσεγγίζεται ως η πιο ολοκληρω-
µένη και πειστική πρόταση αστικού εκσυγχρονισµού της ελληνικής εκπαίδευσης (Μπουζά-
κης, Σ.,1991, 108), συµβατή µε τις θεωρούµενες κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες και τις  ιδεο-
λογικό-πολιτικές  συγκυρίες  της περιόδου, καθώς  «και την επιτακτική εθνική ανάγκη  για 
αναπροσανατολισµού  της Παιδείας» ( Ιµβριώτη, Ρ. 1966,  Σβορώνος, Ν. 1976, 148-149). 237  

                                                 
235 Για τις αντιδράσεις  των εκπαιδευτικών συντηρητικών κύκλων στη µεταρρυθµιστική πορεία, βλ. 
Καζαµίας, Α. 1983, 445. Γενικότερα για την ταυτότητα και  την καταλυτική επίδραση της αντίθεσης, 
µεταξύ  παραδοσιακού και εκσυγχρονιστικού ιδεολογικού ρεύµατος  στους προσανατολισµούς,  τόσο  
της  διαδικασίας µεταβολής του ελληνικού κοινωνικού µετασχηµατισµού,  από την περίοδο του νεοελ-
ληνικού διαφωτισµού, όσο και στην επίτευξη στόχων µεταρρυθµιστικών προσπαθειών (π.χ εκπαι-
δευτικού δηµοτικισµού), που κόµιζαν νεωτεριστικά στοιχεία, απειλητικά για την ηγεµονία  της παρα-
δοσιακής ιδεολογικής δοµής, βλ. Τερζής, Ν. 1993, 41-44.   
236 Αναλυτικότερα για την ανάγνωση των ιδεολογικών συστοιχιών της µεταρρύθµισης του 1964 στο 
ενδογενές τµήµα της αστικής τάξης, των αντιστάσεων των εκπροσώπων της προαστικής ιδεολογίας 
στο µεταρρυθµιστικό ρεύµα, καθώς και των επιδράσεών τους στη συγκρότηση της σχολικής γνώσης, 
βλ. Νούτσος, Χ., 1979, 277-79.   
237 Η αδιέξοδη κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης καταγράφεται στατιστικώς κατά τις δεκαετίες 
1950-1960 και ειδικότερα στην απογραφή του 1951 ως εξής: ψηλό ποσοστό αναλφάβητων (33% του 
αγροτικού πληθυσµού), µεγάλη σχολική διαρροή (5 µόνο παιδιά από τα 100 συνεχίζουν τη φοίτησή 
τους στη Μέση εκπ/ση, ενώ το 15% παιδιών σχολικής ηλικίας παραµένει έξω από το σχολείο), εξαι-
ρετικά χαµηλό ποσοστό δαπανών επί του εθνικού εισοδήµατος συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
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Ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της Ελλάδας µετά τη σύνδεσή της µε την Κοινή Αγο-
ρά από το 1961, έντονοι µετασχηµατισµοί του αστικού κοινωνικού χώρου µετά τη ενδυνά-
µωση του τριτογενούς τοµέα παραγωγής,238 η εµφανής- αν και ετεροκίνητη  και ως εκ τούτου 
«στρεβλή» - οικονοµική ανάπτυξή της, 239

µε επίκεντρο την αύξηση της βιοµηχανικής παρα-
γωγής,  η πολιτική επικράτηση κοινωνικών δυνάµεων µε αίτηµα την αλλαγή, την κοινωνική 
ισότητα, τον εκδηµοκρατισµό, την εθνική ανεξαρτησία, σε συνδυασµό µε την αδιέξοδη 
κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης,240 κινητοποιούν το ενδιαφέρον φιλελεύθερων τµηµά-
των της ελληνικής αστικής τάξης για επαναπροσδιορισµό του ρόλου του σχολείου.  

                                                                                                                                            
(1,8% στην Ελλάδα, 3,2% στη Σουηδία, 2,9% στην Αγγλία), χαµηλό επίπεδο τεχνικής εκπαίδευσης. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε φοιτητική εκδήλωση διαµαρτυρίας στις 7 ∆εκεµβρίου 1962, µε αίτηµα τη 
διάθεση του 15% του κρατικού προϋπολογισµού για την αναβάθµιση της Παιδείας, το κεντρικό σύνθη-
µα  που επιλέγεται είναι « Προίκα για την Παιδεία», προκειµένου να καυτηριαστούν και οι οικονοµικές 
επιλογές της κυβέρνησης Καραµανλή, όπως η υπερβολική προίκα της πριγκίπισσας  Σοφίας (∆ηµαράς, 
Α., β΄, 248). 
238
Όπως επισηµαίνεται από τον  Ν. Πουλαντζά (Πουλαντζάς, Ν. 1977, 57-61), στις  εξαρτηµένες χώρες 

όπως στην Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία,  η επένδυση  ξένων κεφαλαίων σε βιοµηχανικούς τοµείς, 
επικεντρωµένους κυρίως στην παραγωγή καταναλωτικών ειδών και επεκτεινόµενους και σε συναφείς 
δραστηριότητες (τουρισµός, µεταφορές κλπ), συχνά παρασιτικές  και µεταπρατικές, µετασχηµατίζουν 
την αστική τάξη, επιφέροντας σηµαντικές αλλαγές στο εσωτερικό των υφιστάµενων κοινωνικών σχη-
µατισµών. Στο πλαίσιο αυτό,  η εξαρτηµένη εκβιοµηχάνιση από το ξένο κεφάλαιο «στρατολογεί» 
στρώµατα της αστικής τάξης, τα οποία συγκροτούν στη συνέχεια την ενδογενή αστική τάξη ή κατά τον 
Κρεµµυδά, το κοινωνικό µεσόστρωµα, που παρεµβάλλεται µε εξουσιαστικές βλέψεις, µεταξύ των 
κοινωνικών τάξεων των παραγωγών και των ιδιοκτητών της παραγωγής (Κρεµµυδάς, Β., όπως µετα-
φέρεται στο Μπουζάκης, Σ. 1999, 22).  Στην ουσία  η ανταγωνιστική ή υποστηρικτική  σχέση οµάδων 
του αστικού χώρου µε το ξένο κεφάλαιο και τα συµφέροντά του, στην περίπτωσή µας,  της νεοσύ-
στατης ενδογενούς και της µεγαλοαστικής µεταπρατικής, διχοτοµεί τον αστικό χώρο, επιφέροντας 
ανάλογες µεταβολές και στην πολιτική ηγεµονία. Το ενδογενές τµήµα της αστικής τάξης στην Ελλάδα, 
αν και παραµένει σχετικά πάντα εξαρτηµένο από το ξένο κεφάλαιο, µάχεται για την αυτονόµησή του, 
µε την  ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Κατά την υπό µελέ-
τη περίοδο, φαίνεται µάλιστα να εκφράζεται και να  κυριαρχεί πολιτικά µε τις δυνάµεις της Ένωσης 
Κέντρου. 
239
Γενικότερα γίνεται λόγος για εξαρτηµένη και στρεβλή οικονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας (βλ. ε-

πίσης για τις ιδιαιτερότητες της «ασύµµετρης» και «άνισης» ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλι-
στικού συστήµατος, Πετµεζίδου- Τσουλουβή, Μ., 1987, 147-228), η οποία δεν αποδίδεται σε  αυτόνο-
µες µεταλλαγές των εσωτερικών κοινωνικών δοµών αλλά στην εισαγόµενη νοτιοευρωπαϊκή ευηµερία, 
λόγω της σύνδεσης των νοτιευρωπαϊκών οικονοµιών µε τις οικονοµίες της δυτικής Ευρώπης. Σε κάθε 
περίπτωση, οι µεταβολές σε επίπεδο κοινωνικών, οικονοµικών δοµών, σε διαλεκτική σχέση και µε το 
ιδεολογικό περιβάλλον της περιόδου, φαίνεται να  λειτουργούν  ή να υπολειτουργούν ως  πεδία δύνα-
µης κατά την λήψη µεταρρυθµιστικών µέτρων στον εκπαιδευτικό χώρο  (Μπουζάκης, Σ., ό.π.). Ωστό-
σο, η εξάρτηση της τάξης αυτής και στην Ελλάδα από την ανάπτυξη ανάλογων κοινωνικό-οικο-
νοµικών δοµών  (τεχνολογική ανάπτυξη, παραγωγικότητα εργασίας), την καθιστά σηµαντικό πεδίο 
δύναµης κατά τη δεκαετία του 1960, όταν τίθεται επιτακτικά το ζήτηµα της εκπαιδευτικής µεταρρύθ-
µισης.   
240 Οι πιέσεις για ανάληψη µεταρρυθµιστικών πρωτοβουλιών στο χώρο της εκπαίδευσης ασκούνται 
από διάφορες οµάδες. Υπό το πρίσµα αυτό προσεγγίζεται και  η  κριτική  που ασκείται  και από  διανο-
ούµενους και παιδαγωγούς–εκπροσώπους, µάλιστα,  διαµετρικά αντίθετων παιδαγωγικών ρευµάτων, 
όπως η Ρ.  Ιµβριώτη και ο Ν. Εξαρχόπουλος. Μονόδροµος φαίνεται να θεωρείται,  η  ανάληψη µεταρ-
ρυθµιστικών πρωτοβουλιών, µε άξονες τον ριζικό επαναπροσανατολισµό της, την εκ θεµελίων ανοι-
κοδόµησή της,  αφού «δεν αρκούσι ηµίµετρα» και προκειµένου, παγιδευµένη η χώρα µας στη µονο-
µέρεια του αρχαϊστικού κλασικιστικού πνεύµατος, να µη χάσει και «τη δεύτερη επιστηµοτεχνική 
επανάσταση». Αναλυτικότερα για µια σφαιρική  περιγραφή της του κοινωνικού πλαισίου και του εκ-
παιδευτικού συστήµατος πριν τη µεταρρύθµιση του 1964, βλ. Μπουζάκης, Σ.1991, ό.π., 96-97. Ε-
ξαιρετικά ενδιαφέροντες είναι και οι προτάσεις «της ψυχής» της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 
1964 και µέλους της Επιτροπής Παιδείας το 1957, Ευάγ. Παπανούτσου για την ανάγκη ρήξεων και 
επαναστατικών αλλαγών στο χώρο της παιδείας.  Επικεντρώνει την προσέγγισή του, ήδη από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1950,  στην ανάγκη άρσης της αντίθεσης µεταξύ και παράδοσης και ανανέωσης, 
προκειµένου,  οι «θησαυροί του παρελθόντος» να συνδυαστούν  «µε τις ανάγκες του µέλλοντος», όπως 
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Οι σηµαντικές αλλαγές που επήλθαν στο πολιτικό πεδίο µετά την  εκλογική ήττα της 
ΕΡΕ (Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης) και την απόλυτη νίκη της Ένωσης Κέντρου στις 
εκλογές του 1964, φαίνεται να εµπεριείχαν την απαιτούµενη δυναµική για  µεταρρυθµιστικές 
προσπάθειες στον εκπαιδευτικό χώρο (Μπουζάκης, Σ. 1999, 15-21). Ασφαλώς το αναγκαίο  
κλίµα συναίνεσης241  για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης , κυοφορήθηκε  
ήδη  την προηγούµενη δεκαετία- υπό συνθήκες επικράτησης της αναπτυξιακής/ εκσυγχρο-
νιστικής αντίληψης για το ρόλο της εκπαίδευσης από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και ύ-
στερα.- και ειδικότερα  µετά τη συζήτηση των Πορισµάτων  της Επιτροπής Παιδείας το 
1958.242 

                                                                                                                                            
απαιτείται σε περιβάλλον κυριαρχίας των θετικών επιστηµών. Θεωρεί µάλιστα τη συναίρεση επι-
στηµών και ουµανισµού απαραίτητη προϋπόθεση της αγωγής που στοχεύει στον «ολόκληρο», «ζω-
ντανό» άνθρωπο, της διάνοιας,  του  ήθους και της ευθύνης.  Στο πνεύµα αυτό, εκφράζοντας τη δυσα-
ρέσκειά του για τη χρήση ηχηρών και κοινότοπων συνθηµάτων και «την σκληροτράχηλη παρελ-
θοντολογία» στο πεδίο προσδιορισµού των εκπαιδευτικό ιδεωδών (π.χ καλλιέργεια ελληνοχριστια-
νικού πολιτισµού), ζητάει την επανεξέταση και τη ριζική αναθεώρηση, αν χρειαστεί, όλων των δυσ-
λειτουργικών εκπαιδευτικών δογµάτων,  κατάλοιπων παγιωµένων έξεων του παρελθόντος (Παπανού-
τσος, Ε., ό.π., 24-25, 95, 281). Αξίζει δε να σηµειωθεί, ότι «ο γνήσιος ανθρωπισµός» µια από τις 
βασικές συνιστώσες της µεταρρυθµιστικής ρητορικής του 1964, αποτελεί βασικό πυλώνα των  προ-
βληµατισµών που διατυπώνει κατά καιρούς ο Παπανούτσος για την επίτευξη ριζικών µεταβολών στην 
παιδεία.     
241 Μάλιστα γίνεται λόγος για την εγχάραξη µιας εξαετούς συναινετικής πορείας για την  έξοδο από 
την  εκπαιδευτική κρίση,  η οποία συµπεριλαµβάνει τρεις σηµαντικούς σταθµούς: α) την δηµοσίευση 
των προτάσεων της Επιτροπής Παιδείας το  1958, β) τα νοµοθετήµατα Βογιατζή του 1959  (Ν.∆ 3971 
και 3973), που στοχεύουν στην αναδιάρθρωση τεχνικής/ επαγγελµατικής εκπ/σης και µέσης και την 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1964 (Ν.∆. 4379)  (Καζαµίας, Α. 1983,  416-419). 
242
Αξίζει να σηµειωθεί η ιστορική σηµασία  που αποδίδεται στα  Πορίσµατα της Επιτροπής Παιδείας, 

του  επίσηµου κρατικού οργάνου  που συγκρότησε η κυβέρνηση Καραµανλή στις 14 Ιουνίου 1957 για 
τη συστηµατική µελέτη, διατύπωση και υποβολή προτάσεων αντιµετώπισης της εκπαιδευτικής κρίσης. 
Παράλληλα  έχουν επισηµανθεί  και αδυναµίες /αντιφάσεις τους,  τόσο  σε επίπεδο σύνθεσης της επι-
τροπής όσο  και του ερµηνευτικού πλαισίου αντίληψης της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, όπως: η 
µη συµπερίληψη  ειδικών από το χώρο της τεχνικής - επαγγελµατικής εκπαίδευσης και στοιχειώδους 
εκπαίδευσης και παράλληλα συµµετοχή προσωπικοτήτων από το χώρο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
µε ασαφή ίσως και γενική αντίληψη των εκπαιδευτικών προβληµάτων των άλλων βαθµίδων (ονο-
µαστική κατάσταση των µελών παρατίθεται στο ∆ηµαράς, Α, ό.π., 229), ο συντηρητικός,  ιδεολογικο-
πολιτικός  προσανατολισµός  των µελών της,, µε άµεση συνέπεια την απουσία προτάσεων για ουσια-
στικές /δοµικές  εκπαιδευτικές αλλαγές,  την εµµονή στην καλλιέργεια των παραδοσιακών εκπαιδευ-
τικών ιδεωδών/αξιών (ελληνοχριστιανικό ιδεώδες, ανθρωπιστική παιδεία κ.λπ.), την άρρητη υπο-
τίµηση της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, η οποία,  ενώ διασυνδέεται µε την οικονοµική ευη-
µερία της χώρας, παρουσιάζεται  µάλλον «σαν αναγκαίο κακό», συγκριτικά µε την «πραγµατική» παι-
δεία που προσφέρουν οι ανθρωπιστικές σπουδές. Υπό το πρίσµα αυτό, όπως επισηµαίνεται από τον  Α. 
Καζαµία, ενώ το έργο της  αποτελεί την  πρώτη σοβαρή µεταπολεµική προσπάθεια εγχάραξης εκπαι-
δευτικής πολιτικής, συµβατής µε το αίτηµα εκσυγχρονισµού και εκδηµοκρατισµού της ελληνικής 
εκπαίδευσης, ιδεολογικές ασάφειες (εκσυγχρονιστικό µεταρρυθµιστικό δόγµα αλλά συντηρητικές προ-
τάσεις) και αντιφάσεις των Πορισµάτων της (µονόδροµος η  τεχνική εκπαίδευση αλλά διαχρονική αξία 
η ανθρωπιστική), αισθητές ιδιαίτερα στη λήψη µέτρων για την  ανάπτυξης της  πολυπόθητης τεχνικο-
επαγγελµατικής εκπαίδευσης (π.χ. η θεώρηση της λειτουργίας διπλού σχολικού δικτύου και της ί-
δρυσης επαγγελµατικών –τεχνικών σχολείων ως  ικανή και αναγκαία συνθήκη ανάπτυξης της τεχνικής 
εκπαίδευσης και συνακόλουθα- χωρίς να τεκµηριώνεται- και επίλυσης προβληµάτων της ελληνικής 
οικονοµίας (χαµηλή παραγωγικότητα, ανεπαρκή ειδίκευση και κατάρτιση του εργατικού δυναµικού 
κ.λπ.), κληροδοτούνται και υπονοµεύουν την προσέγγιση αλλά και τα µέτρα αντιµετώπισης της εκ-
παιδευτικής κρίσης και στη συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται κατανοητές οι συγγένειες, σε επί-
πεδο ρητορικής και συνακόλουθων νοµοθετηµάτων  του µεταρρυθµιστικού λόγου  για την εκπαίδευση 
των κυβερνήσεων Καραµανλή –Ε.Ρ.Ε, 1959-1963 και Παπανδρέου-Ε. Κ, 1964. (Αναλυτικότερα για 
την αποτίµηση του έργου της Επιτροπής Παιδείας στη  διασάφηση των παραµέτρων της εκπαι-
δευτικής κρίσης και της επίδρασής της στην εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου 1959-1963 καθώς και 
σε µεταγενέστερες πολιτικές για την εκπαίδευση,  βλ. Καζαµίας, Α. 1983, 419-434. Ειδικότερα για µια 
κριτική προσέγγιση των προτάσεων της  Επιτροπής, βλ. ό.π.432-434 ). 
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Είναι εµφανές, ότι  µεταβολές, σε επίπεδο πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών δοµών, 
σε διαλεκτική σχέση και µε το ιδεολογικό περιβάλλον της περιόδου,243 φαίνεται να  λειτουρ-
γούν ως θετικά πεδία δύναµης, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη συναίνεση κατά τη µεταρρυθ-
µιστική προσπάθεια του 1964,244 σε αντίθεση µε άλλες  προγενέστερες, όπως του 1929 ή του 
1959245( Καζαµίας, Α. 1983, 434-435· Μπουζάκης, Σ. 1999, 21-22), οι οποίες επικρίθηκαν και 
ακυρώθηκαν από εκπροσώπους του εκπαιδευτικού, πολιτικού και πνευµατικού συντηρη-
τισµού.246  

Το αίτηµα εναρµόνισης του σχολείου µε τις οικονοµικές ανάγκες της ελληνικής κοι-
νωνίας,  όπως αυτό αποτυπώνεται σε  «σισύφειες» µεταρρυθµιστικές προσπάθειες µε κύριες 
διαστάσεις; την  αλλαγή  της ιδεολογίας επιλογής και οργάνωσης της σχολικής γνώσης, την 
απαγκίστρωση της ελληνικής εκπαίδευσης από την κηδεµονία των νεκρών γλωσσών και  την  
αναβάθµιση του ρόλου των θετικών επιστηµών στο ωρολόγιο πρόγραµµα, τη γλωσσική 
µεταρρύθµιση,   µε στόχο την ενίσχυση του φιλολαϊκού χαρακτήρα του δηµοτικού σχολείου 

                                                 
243
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε προηγούµενο κεφάλαιο της παρούσας µελέτης  κατά τη συζήτηση µο-

ντέλων ανάλυσης εκπαιδευτικής πολιτικής (Μπουζάκης, Σ.1994, 29),  η έκβαση των όποιων µεταρ-
ρυθµιστικών/αντιµεταρρυθµιστικών προτάσεων-εποµένως και αυτών  του 1964 και της απριλιανής δι-
κτατορίας, φαίνεται να  επηρεάζεται από τη µορφή  αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού πεδίου δύνα-
µης  µε το  πολιτικό, ιδεολογικό/πολιτιστικό, οικονοµικό τής κάθε  περιόδου (Μπουζάκης, Σ.1994, 29).  
244 Θεαµατική  είναι η σύµπτωση απόψεων των πολιτικών παρατάξεων (ΕΚ, ΕΡΕ, Ε∆Α) κατά τη συ-
ζήτηση στη Βουλή για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1964, πάνω στους γενεσιουργούς παρά-
γοντες της εκπαιδευτικής κρίσης, τις παραδοχές και τις επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής. Για µια 
γενική ενηµέρωση, ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή, υπό τη µορφή ταξινοµικού πίνακα και µε 
αφετηρία «τους ιδεατούς τύπους»:  της συναίνεσης ή της σύγκρουσης,  των θέσεων των κοµµάτων πά-
νω σε διαστάσεις των  προαναφερόµενων ζητηµάτων, όπως: η ισότητα ευκαιριών, η επιλεκτική λει-
τουργία του σχολικού µηχανισµού, η συµβολή του κράτους για την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών 
και ως εκ τούτου τη διαφύλαξη των εκπαιδευτικών δικαιωµάτων των πολιτών κ.λπ.  (Καζαµίας, Α. 
1983, 439-444). 
245
Ενώ σε επίπεδο µεταρρυθµιστικής ρητορικής (Ν.3971/59, Πορίσµατα Επιτροπής Παιδείας 1958)  

δεσπόζει,  ήδη από  την προαναφερόµενη περίοδο, η φιλελεύθερη λειτουργική θεώρηση για το ρόλο 
της εκπαίδευσης µε έµφαση στον οικονοµικό-αναπτυξιακό ρόλο του σχολείου και στην εξωτερική 
αποτελεσµατικότητά του (παροχή επαγγελµατικών προσόντων), το κράτος ως πολιτικό πεδίο δύναµης, 
υποκύπτοντας σε κοινωνικοπολιτικές δυνάµεις που εµµένουν στην παραδοσιακή-κλασικιστική κατεύ-
θυνση της εκπαίδευσης, εµφανίζεται προσηλωµένο στον ιδεολογικό έλεγχο της εκπαίδευσης (λει-
τουργία ένταξης) και αρνητικό σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκσυγχρονισµού. Ενδεικτικό των προτε-
ραιοτήτων που θέτει η εκπαιδευτική πολιτική, είναι όπως σηµειώνει ο Α.∆ηµαράς, η ενασχόληση της 
κυβέρνησης µε το µήκος των φουστών και των περισκελίδων των µαθητριών, κατά την ίδια χρονική 
περίοδο που ανακοινώνονται τα πορίσµατα της Επιτροπής Παιδείας για την εκπαίδευση (∆ηµαράς, Α. 
1990, τ.β, νη΄). Πάντως υπενθυµίζεται ότι ο  Ευάγγελος Παπανούτσος, ο πιο σηµαντικός εκπρόσωπος 
της φιλελεύθερης µεταρρυθµιστικής ιδεολογίας, µε ενεργό–πρωταγωνιστικό ρόλο και στις µετα-
γενέστερες µεταρρυθµιστικές προσπάθειες (1964 και 1976 ), ως µέλος της Επιτροπής Παιδείας, δια-
δραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη σύνταξη των πορισµάτων της και στους ιδεολογικούς προσανα-
τολισµούς  της  µεταρρυθµιστικής προσπάθειας. 
246
Αναφερόµαστε  στις  αντιδράσεις συντηρητικών πνευµατικών, εκπαιδευτικών και άλλων κύκλων     

( Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων κ.λπ.), που 
συνόδευσαν διαχρονικά τις προσπάθειες επαναπροσανατολισµού και κυριάρχησης νέου πνεύµατος 
στην εκπαίδευση ήδη από τις αρχές του 20 αιώνα.  Ειδικότερα για την δριµεία κριτική που άσκησαν οι 
προαναφερόµενες οµάδες, καυτηριάζοντας «το έργο της ανευθύνου Επιτροπής» το 1958 ή τις επι-
δράσεις των υπό ψήφιση εκπαιδευτικών νοµοσχεδίων το 1929,  που «συδέν  καταλείπουσι άθικτον»,  
βλ.ενδεικτικά ∆ηµαράς, Α., ό.π.,166-168, 233-236. Γενικότερα, όπως υποστηρίζεται, η τύχη των µε-
ταρρυθµιστικών επεισοδίων από τις αρχές του 20ου αιώνα και µέχρι το 1964, σφραγίζεται από την 
κυρίαρχη αντίθεση των µη παραδοσιακών –οργανικών -διανοουµένων που επιζητούν και στηρίζουν 
την αστική θέσµιση της κοινωνίας και των εκπροσώπων της προαστικής ιδεολογίας, παραδοσιακών 
διανοουµένων (καθαρευουσιάνων),  που µάχονται για τη συντήρηση των ιδεών και αξιών της φθίνου-
σας κοινωνικής δοµής και την προάσπιση συνακόλουθα του δικού τους ηγεµονικού ρόλου (Φρα-
γκουδάκη, Α. 1992, 53).  
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και τη διασφάλιση προσιτού γλωσσικού περιβάλλοντος (δηµοτική γλώσσα) για την παροχή 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, την αναδιάρθρωση της δοµής στοιχειώδους και µέσης εκπαί-
δευσης, µε κύρια κατεύθυνση την ανάπτυξη ευέλικτου συστήµατος διπλής εκπαιδευτικής 
πυραµίδας, µε αναβαθµισµένο το ρόλο των τεχνικών/επαγγελµατικών σπουδών, παραµένει 
ισχυρό και ανεκπλήρωτο µέχρι και το 1964. 

Οι εµπνευστές της µεταρρύθµισης του 1964 (Γ. Παπανδρέου, Λ. Ακρίτας, Ε. Παπανού-
τσος), εκφραστές της φιλελεύθερης αστικής ιδεολογίας και της αναπτυξιακής-εκσυγ-
χρονιστικής οπτικής της εκπαίδευσης,  αποδέχονται εµφανώς  το θεωρητικό-ιδεολογικό πλαί-
σιο της προηγούµενης µεταρρυθµιστικής προσπάθειας του 1959- όπως αυτό περιγράφεται στα 
Πορίσµατα της Επιτροπής Παιδείας το 1958247 και σε συνακόλουθες θεσµικές ρυθµίσεις της 
κυβέρνησης  ΕΡΕ (Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης) το 1959- για τη  διάγνωση  και αντιµετώ-
πιση του εκπαιδευτικού προβλήµατος,   

Η ρητορική της φιλελεύθερης  µεταρρύθµισης 1964248 εµφορείται   από βασικές  αρχές 
της οικονοµικής θεωρίας «του ανθρώπινου κεφαλαίου» στην εκπαίδευση, θεωρία που κατέχει 
βαρύνουσα θέση στον επιστηµονικό και πολιτικό λόγο για την αντιµετώπιση της εκπαιδευ-
τικής κρίσης και  στην Ελλάδα,  ήδη από τη δεκαετία του 1960 και µετά (Καζαµίας, Α.1992, 
23-25) και υπό συνθήκες διεθνούς προσπάθειας ανταπόκρισης/προσαρµογής των εκπαιδευ-
τικών συστηµάτων στο παγκόσµιο σύστηµα της νεοτερικότητας και του εκσυγχρονισµού 
(τ.ίδ.1995, 67-68). 

Η επένδυση στον ανθρώπινο κεφάλαιο µε  τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πό-
ρων  θεωρούνται  βασικές προϋποθέσεις  για την οικονοµική  επιβίωση και πνευµατική πρό-
οδο της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό,  το µορφωτικό αγαθό προσεγγίζεται σαν δίαυλος εθνικής 
σωτηρίας, «ο νοήµων και δεξιός άνθρωπος» ανάγεται σε αξία ύψιστης σηµασίας για τον τόπο, 
και ως εκ τούτου «αι δαπάναι  δια την παιδείαν {…}, επένδυσιν  κατ’εξοχήν παραγωγικήν 
{…}» ( Εισηγητική Έκθεση Ν.∆.4379/65, όπως δηµοσιεύεται από το Αλέξη ∆ηµαρά, ό.π., 
268).  

Συνεπώς µε µεταρρυθµιστικό δόγµα το φιλελεύθερο λειτουργικό παράδειγµα/µοντέλο: 
εκπαίδευση-ανάπτυξη-εκσυγχρονισµός-εκπαίδευση, η εξελισσόµενη µεταπολεµική εκπαιδευτι-
κή κρίση θεωρείται δείγµα ασυγχρονισµού ή δυσλειτουργικότητας ενός παραδοσιακού και 
αναχρονιστικού  εκπαιδευτικού συστήµατος σε σχέση µε τις κοινωνικοοικονοµικές  αναπτυ-
ξιακές ανάγκες της χώρας. Και αφού «ο ασυγχρονισµός » του σχολείου,  επιλέγεται ως θεω-
ρητική βάση της κρίσης,  «ο εκσυγχρονισµός» του, σε επίπεδο τόσο εσωτερικών (παροχή 
γνώσεων, δεξιοτήτων, καλλιέργεια  στάσεων, αξιών κ.λπ.)  όσο και εξωτερικών λειτουργιών 
του (κατάλληλη απασχόληση για το κάθε άτοµο ανάλογα µε την αξία και την επίδοσή του 
κλ.π),  καθίσταται  βασικός άξονας της ρητορικής τού υπό συζήτηση µεταρρυθµιστικού επει-
σοδίου.  

Στο πλαίσιο αυτό, για άλλη µια φορά, η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας  διασυνδέεται- 
άκριτα, ίσως, σύµφωνα µε τον Α. Καζαµία (Καζαµίας, Α. 1995, 60-62), µε την προσπάθεια 
«ριζικής» αναµόρφωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος249 και ειδικότερα µε καίριες τοµές 
στο χώρο της  τεχνικο-επαγγελµατικής εκπαίδευσης στα πρότυπα των καπιταλιστικών 
µητροπόλεων.250   

                                                 
247 Για αναλυτική παρουσίαση των πορισµάτων της Επιτροπής, βλ. ∆ηµαράς, Α., ό.π. 229-233 
248 Αναφερόµαστε στο Ν.∆ 4379/64 « Περί Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως  
(Στοιχειώδους και Μέσης)» και στις εισηγητικές εκθέσεις των  νοµοσχεδίων  του 1965 « Περί  Τεχνικής 
Εκπαιδεύσεως» και « Περί Ιδρύσεως  Πανεπιστηµίων», τα οποία λόγω των πολιτικών εξελίξεων  δεν 
πρόλαβαν  να θεσµοθετηθούν.  
249 Πρόκειται µάλλον για σκοπό εκφρασµένο σε επίπεδο µεταρρυθµιστικής ρητορικής αλλά  ανεπί-
τευκτο στην πράξη, αφού όπως υποστηρίζεται  η πρόθεση  ριζικής αλλαγής στο χώρο της εκπαίδευσης, 
ούτε και το 1964,  δεν αποτυπώνεται σε ανάλογες πρακτικές (Καζαµίας, Α. 1995, 42-46).     
250  Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ κατά τη δεκαετία του 1960 η χώρα αυξάνει τη  βιοµηχανική παραγωγή 
της, η εκπαίδευση εξακολουθεί να έχει ασύµβατους προσανατολισµούς. Σε κάθε 35 εργάτες αντι-
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Με το σκεπτικό έτσι,  ότι «είναι άλλωστε και ζηµία του Κράτους να µένει, ελλείψει 
µορφώσεως,  ανεκµετάλλευτον και αδρανές το πολυτιµότερον  κεφάλαιόν του, «ο άνθρωπος» 
{…}, και την αναγωγή της µόρφωσης σε δηµοκρατικό δικαίωµα από «προνόµιο των ευ-
πορούντων»(ό.π.), προωθούνται καινοτόµες ρυθµίσεις «µεγάλης εθνικής και κοινωνικής 
σηµασίας» ό.π.), που, όπως επισηµαίνεται από τη Ρ. Ιµβριώτη «αν εφαρµοστούν σωστά, θα 
συντελέσουν στον  εκσυγχρονισµό και στον εκδηµοκρατισµό του σχολείου. Θα βοηθήσουν 
να γίνει η Παιδεία κτήµα  του λαού» (Μπουζάκης, Σ., 1991, 106). 

 Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια «της Εθνικής Εκπαίδευσης» για τους µεταρρυθµιστές του 
1964 και τον πρωτοστάτη της, Ε. Παπανούτσο, διατηρώντας τον ανθρωπιστικό της  χαρα-
κτήρα, διευρύνεται και ανακαινίζεται µε κύρια ιδεολογικά προτάγµατα τον εκδηµοκρατισµό 
και εκσυγχρονισµό της εκπαίδευσης και συνακόλουθες θεσµικές ρυθµίσεις  ή νοµοσχέδια  για  
προσιτή  γνώση σε όλους, αποδοτική από τεχνολογική και οικονοµική σκοπιά και ένα αποτε-
λεσµατικό και σύγχρονο σχολείο.  

Ο ουµανιστικός προσανατολισµός της εκπαίδευσης, όπως προσδιορίζεται  στην  Ειση-
γητική Έκθεση του Ν.∆. 4379/65 από τους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης,  
φαίνεται να επικαιροποιείται και να «εκσυχρονίζεται», αφού «ο «ανθρωπισµός όµως, του 
οποίου η ιδέα θα εµπνέει  την Εθνικήν µας Εκπαίδευσιν  εις όλας τας βαθµίδας  της, πρέπει να 
είναι εκείνος, ο οποίος δεν προσηλώνεται εις την παθητικήν λατρείαν των νεκρών τύπων του 
παρελθόντος, ούτε αντιτίθεται  προς τα θετικάς επιστήµας και την Τεχνικήν (κατάκτησιν και 
υπερηφάνειαν του αιώνος µας), αλλά πιστός  εις το βαθύτερον νόηµα της Ελληνικής Παιδείας 
και της Χριστιανικής Πίστεως εγκολπώνεται τα µεγάλα πνευµατικά ρεύµατα της εποχής µας 
{…}» (∆ηµαράς, Α.1990, β΄,  267).  

Ο ανθρωπισµός του Ευάγ. Παπανούτσου, «ριζωµένος µέσα στην πνευµατική παράδοση 
της χώρας µας»,  «ανανεωµένος, δροσισµένος, υγιής»,   δε δρα διχαστικά µεταξύ γραµµάτων 
και επιστηµών αλλά µε όραµα «τον φιλάνθρωπον άνθρωπον»  (υπό την Αισχυλική έννοια ), 
στοχεύει στον εξανθρωπισµό του (να τον κάνει πιο άνθρωπο), µέσω της πραγµατικής µόρ-
φωσης και όχι «της επίπλωσης του νου µε έτοιµες, φτηνές, ανούσιες γνώσεις» (Παπανούτσος, 
Ε., ό.π., 280-281). 

Στην ουσία µε την ποιοτική εννοιολογική αναβάθµιση του ανθρωπισµού, διαχρονικού  
εκπαιδευτικού ιδεώδους και βασικού ιδεολογικού άξονα της µεταρρύθµισης του 1964, φαί-
νεται να επιχειρείται η γεφύρωση µεταξύ παραδοσιακής και ανανεωτικής εκπαιδευτικής 
ιδεολογίας, µε  ό,τι αυτό συνεπάγεται για βασικές επιλογές της εκπαιδευτικής πολιτικής σε 
επίπεδο προγραµµάτων σπουδών και αναδιάρθρωσης βαθµίδων/ τύπων γενικής εκπαίδευσης. 
Παράλληλα, γίνεται σαφές και σε αυτό το µεταρρυθµιστικό επεισόδιο ότι το ενδιαφέρον του 
νοµοθέτη για την ανάπτυξη της τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης δεν απειλεί την επιβίωση 
βασικών και διαχρονικών αρχών της ελληνικής παιδείας.. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάλυσης,  η αντίληψη του ανθρωπισµού  στην εισηγητική έκ-
θεση του Ν.∆ 4379, φαίνεται να υπηρετεί προτάγµατα της νοµικοπολιτικής ιδεολογίας της 
αστικής τάξης και συνακόλουθες στοχεύσεις της, όπως η αντικατάσταση της προαστικής και 
δυσλειτουργικής πλέον ιδεολογίας  για τις  κοινωνικές ανάγκες  της περιόδου καθώς και  η 
ενίσχυση του  ηθικοπολιτικής  λειτουργίας του κράτους, µέσα από  την προβολή µεταρρυθµι-
στικής ρητορικής,  επικεντρωµένης στην παροχή δωρεάν και απρόσκοπτης παιδείας για όλους 
τους ικανούς (Νούτσος, Χ.1979, 277-278).  

Έτσι, µε στόχους  την επέκταση/εκδηµοκρατισµό (εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσιτές 
για όλους) και την εναρµόνιση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την ιεραρχική δοµή απα-
σχόλησης και τον καταµερισµό εργασίας, σαφώς  προωθούνται σηµαντικές αλλαγές. Ειδι-
κότερα,  σε επίπεδο   Γενικής Εκπαίδευσης, η οποία σύµφωνα µε το 4379/64 αποτελείται από 

                                                                                                                                            
στοιχεί ένας ειδικευµένος απόφοιτος τεχνικής σχολής. Εξάλλου σύµφωνα µε συγκριτικά δεδοµένα του 
ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση από το 1959-1961, η Ελλάδα είναι προτελευταία σε αποφοίτους τεχνικών 
σχολών µε τελευταία την Τουρκία (Μπουζάκης, Σ.1999, 99-100). 
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την Εκπαίδευσιν  Πρώτου Βαθµού /Στοιχειώδη και  ∆ευτέρου Βαθµού/ Μέσην, συζητούνται 
µε τα νοµοσχέδια του 1965 ή θεσπίζονται νοµοθετικά µέτρα µε δοµικές και ποιοτικές επι-
δράσεις στην οργάνωση και λειτουργία τους. Αναλυτικότέρα, µεταβολές επιχειρούνται σε: 251  

  α)  Εξωτερικά/δοµικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως: 
� Σταδιακή  επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης σε εννιά χρόνια και µέχρι την ηλικία 

των 15 ετών, ως εξής: στοιχειώδης εκπαίδευση στο εξαετές δηµοτικό και στη συνέχεια 
εγγραφή και φοίτηση χωρίς εξετάσεις στο τριετές γυµνάσιο, γενικής ή πρακτικής 
κατεύθυνσης, µε απονοµή ισότιµων τίτλων σπουδών (άρθρο 4.1& 4.2 του 4379/64). 

� ∆ιάκριση της δευτεροβάθµιας (µέσης)εκπαίδευσης σε δύο τριετείς  κύκλους σπουδών: 
γυµνάσιο και λύκειο, µε αντίστοιχους τύπους σχολείων, διαβαθµισµένου επιπέδου  για  
παροχή τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης και κάλυψη των τεχνικοοικονοµικών ανα-
γκών της ελληνικής κοινωνίας..252  

� Αναδιάρθρωση τεχνικοεπαγγελµατικής εκπαίδευσης µε τη δηµιουργία διπλού και ευέ-
λικτου σχολικού δικτύου (γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης) µετά την αποφοίτηση από 
τη στοιχειώδη. Πρόκειται για την προσπάθεια λειτουργίας  σχολείων «χωρίς τοίχους και 
οροφήν»,  (Καζαµίας, Α. 1983,439), µε δοµικά και ποιοτικά καινοτόµα χαρακτηριστικά, 
που εξασφαλίζουν υπό καθορισµένες προϋποθέσεις τη δυνατότητα κάθετης και οριζό-
ντιας κινητικότητας µεταξύ των διάφορων τύπων της αλλά και την παροχή επαγγελ-
µατικής ειδίκευσης διαφόρων επιπέδων, προκειµένου να καλυφθεί η ζήτηση σε ειδικευ-
µένο τεχνικό προσωπικό.  

� Καθιέρωση δηµοκρατικότερης σχολικής δοµής µε τη µετάθεση της επιλεκτικής λειτουρ-
γίας του εκπαιδευτικού θεσµού από τη Στοιχειώδη εκπαίδευση στη Μέση (στα πλαίσια 
της εννιάχρονης υποχρεωτικής φοίτησης, καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις για τη 
µετάβαση στη Μέση και θεσµοθετούνται από το γυµνάσιο στο λύκειο), αφού παρέχεται 
πρωτύτερα  η ευκαιρία παροχής αντισταθµιστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα πλαί-
σια της παρατεταµένης κατά τρία χρόνια  υποχρεωτικής φοίτησης και την εισαγωγή των 
δύο τύπων  ακαδηµαϊκού απολυτηρίου (άρθρα 13.1 &13.2 του 4379/64). 

�  Ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (άρθρο 21.1. του 4379/64) µε ευρύ φάσµα επι-
στηµονικών, παιδαγωγικών, καθοδηγητικών, εποπτικών αρµοδιοτήτων και µε σαφή στο-
χευση την παροχή ποιοτικότερου εκπαιδευτικού έργου. Ως βασικές συνιστώσες του 
έργου του ορίζονται: η επιστηµονική διερεύνηση εκπαιδευτικών προβληµάτων (καθορι-
σµός διδακτέας ύλης, ανάδειξη προσφορότερων διδακτικών µεθόδων κ.λπ.), η µετεκπαί-
δευση του διδακτικού προσωπικού «προς ανύψωσιν της επιστηµονικής στάθµης των 
εκπαιδευτικών λειτουργών», η καθοδήγηση εποπτικού προσωπικού,  «προς  ορθολογικήν 
οργάνωσιν της διοικήσεως και εν γένει της λειτουργίας των σχολείων» και{…} ώστε «να 

                                                 
251 Η λεπτοµερής συζήτηση της µεταρρύθµισης του 1964 δεν θα  υπηρετούσε τους στόχους της παρού-
σας µελέτης. Ως εκ τούτου, θα περιοριστούµε σε  επιγραµµατική αναφορά και  σύντοµο κριτικό σχο-
λιασµό των νοµοθετικών ενεργηµάτων που  αναφέρονται  κυρίως στη στοιχειώδη εκπαίδευση,  µε στο-
χο την αποσαφήνιση της  θεσµικής της εικόνας τουλάχιστον, πριν την εφαρµογή της εκπαιδευτικής 
πολιτικής της απριλιανής δικτατορίας και κατ’επέκταση τη συλλογή  των απαραίτητων δεδοµένων για  
τη συγκριτική διερεύνηση των δύο επεισοδίων (όπως έχει ήδη αναφερθεί). Εξάλλου, αναγκαία 
θεωρούµε την αξιοποίηση «της πλασµατικής διάκρισης» - αλλά απαραίτητης για λόγους επιστηµο-
νικής συστηµατικής (Κανάκης, Ι. 1995,7· Τερζής, Ν. 1993, 14)-  µεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής 
µεταρρύθµισης, προκειµένου να  εντοπίσουµε και να συζητήσουµε  σύντοµα  το είδος των µεταβολών 
σε επίπεδο: οργανωτικής δοµής (µορφή) και  εσωτερικής  οργάνωσης και λειτουργίας (το περιεχόµενο) 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.  
252 Για παράδειγµα, µετά την αποφοίτηση από το τεχνικό ή το γενικό γυµνάσιο, παρέχεται η 
δυνατότητα φοίτησης σε  σχολές εξειδίκευσης τεχνικών, χωρίς εξετάσεις ή σε τεχνικό επαγγελµατικό 
λύκειο µε εξετάσεις κ.λπ.   
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γίνουν όχι µόνο άξιοι προϊστάµενοι  εκπαιδευτικών υπαλλήλων αλλά και φορείς πολιτι-
σµού εις τον τοµέα της δραστηριότητάς των{..}» (∆ηµαράς, Α., ό.π., τ.β΄, 273-274). 253 

� Αναβάθµιση της εκπαίδευσης των δασκάλων µε αύξηση των ετών φοίτησης στις Παιδα-
γωγικές Ακαδηµίες από δύο σε τρία έτη  µε ανάλογη αναπροσαρµογή της κατανοµής του 
διδακτικού προσωπικού και του προγράµµατος σπουδών τους (άρθρο16.2). 
β)Εσωτερικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήµατος, όπως: 

�  Καθιέρωση της δωρεάν υποχρεωτικής εννιάχρονης εκπαίδευσης µε βασικές στοχεύσεις  
την καταπολέµηση των µορφωτικών και κοινωνικών ανισοτήτων, ώστε να µην είναι η 
παιδεία «προνόµιον των ευπορούντων»,  καθώς και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυ-
ναµικού για τη διασφάλιση «εθνικής σωτηρίας»(Εισηγητική Έκθεση στον Νόµο 4379/64, 
όπως µεταφέρεται από το ∆ηµαρά, Α.ό.π., 268).  

� Εµφανής προσπάθεια επίλυσης του γλωσσικού ζητήµατος και δικαίωσης των αγώνων 
του Εκπαιδευτικού ∆ηµοτικισµού µε καθιέρωση της «συντεταγµένης και άνευ ιδιωµα-
τισµών  ∆ηµοτικής» σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, και περιορισµό της διδασκα-
λίας της  καθαρεύουσας, στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού και στη µέση  εκπαίδευση 
(άρθρο 5.1-5.3).   

� Προσπάθεια αλλαγής προσανατολισµών µε εµφανή την αµφισβήτηση του κλασικισµού  
στην επιλογή και οργάνωση σχολικής γνώσης. Σε  επίπεδο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
σηµειώνονται αξιόλογες µεταβολές στο περιεχόµενο προγραµµάτων σπουδών, όπως : η 
κατάργηση της υποχρεωτικής διδασκαλίας των λατινικών, η διδασκαλία των αρχαίων 
από µετάφραση αποκλειστικά στις δύο πρώτες τάξεις του γυµνασίου και µε προσθήκη 
τρίωρης διδασκαλίας εβδοµαδιαίως της γραµµατικής αττικού λόγου από την τρίτη τάξη, 
η εισαγωγή νέων µαθηµάτων (Στοιχεία του ∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος, Πρακτικές 
γνώσεις περί τα κύρια επαγγέλµατα κ.λπ.) και συνακόλουθα η συγγραφή νέων διδακτι-
κών βιβλίων στη δηµοτική γλώσσα µε την εκδοτική επιµέλεια του Παιδαγωγικού 
Ινστιτού- του. Πρόκειται για βιβλία µε ανανεωτικό πνεύµα,254 τα οποία όµως  και αποµα-
κρύνθηκαν από τις σχολικές τάξεις, µε το ενδεχόµενο µάλιστα της πολτοποίησης µετά 
την πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου το 1965. 255 Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον 
του νοµοθέτη επικεντρώνεται στην αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών της δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, αφού στο δηµοτικό σχολείο εξακολουθεί να ισχύει το αναλυτικό 

                                                 
253
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι βασικές προβλέψεις του  4379/64 για τη δοµή και το ρόλο του στην αντι-

µετώπιση κρίσιµων εκπαιδευτικών ζητηµάτων, υιοθετούνται πανοµοιότυπες, τουλάχιστον µέχρι και 
την ψήφιση του 1566/85, καθιστώντας, όπως επισηµαίνεται (Τερζής, Ν. 1993, 97-98), εξαιρετικά 
αναχρονιστικούς τους θεσµικούς όρους  λειτουργίας του. Ειδικότερα για µια πανοπτική εικόνα των 
διαχρονικών φυσιογνωµικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών  του, µέσα από τη συγκριτική διερεύ-
νηση των νοµοθετηµάτων-ιστορικών σταθµών για την πορεία του, βλ.  ό.π., 78-103.   
254 Αποκαλυπτική για τη φρεσκάδα των νέων βιβλίων, είναι η µαρτυρία µητέρας, σχετικά  µε  τη 
σαγήνη που άσκησε η µεταφρασµένη Οδύσσεια στο γιο της. Όπως διηγείται: « Με την πρώτη επαφή 
παιδιού και κειµένου είχε γίνει και το πρώτο µεγάλο βήµα. Τα βράδια που ακολούθησαν  το πρώτο, το 
υπέροχο ποίηµα βρισκόταν πάντα στα χέρια του παιδιού. Το ρώτησα: Ακόµη την Οδύσσεια διαβάζεις;  
Απάντηση: Την  ξαναδιαβάζω» (∆ηµαράς, Α. ό.π. 286)  
255
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν  δηλώσεις στον τύπο  του Υπουργού Παιδείας Σαββόπουλου 

Ευάγγελου,  αναφορικά µε την ανάγκη απόσυρσης των βιβλίων από το σχολείο και την έκδοση 
πορίσµατος σχετικής επιτροπής υπό την προεδρία του γενικού γραµµατέως του υπουργείου για την  
καταλληλότητά τους (∆ηµαράς, Α., τ΄.β΄, ό.π., 290). Παραπέµπουν δε ευθέως στο πνεύµα του 
πορίσµατος ανάλογης επιτροπής, που διορίστηκε το 1920 για να κρίνει δέκα τρία αναγνωστικά των 
πέντε πρώτων τάξεων του δηµοτικού  (Ψηλά Βουνά κ.λπ.), συµβατών ιδεολογικών προσανατολισµών 
µε τη  µεταρρύθµισης του 1929, σύµφωνα µε το οποίο έπρεπε: « να καώσι,{…}, ως έργα ψεύδους και 
κακοβούλου προθέσεως» ( ό.π., 130 και αναλυτικότερα για το σκοπό σύνταξης των προαναφερόµενων 
.αναγνωστικών, όπως αποτυπώνεται στο πρακτικό της επιτροπής που ορίσθηκε µε το Β.∆. της 13-02-
1918 για τη σύνταξή τους, βλ. ό.π., 123).   
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και ωρολόγιο πρόγραµµα του 1913 ( Β.∆. 1-9-1913/ ΦΕΚ.174, τ.Αβ)  µέχρι και την 
σύνταξη νέου κατά την επταετή δικτατορία Β.∆. 702/16-10-69).256    

� Σε επίπεδο επίσης συγκρότησης και οργάνωσης  σχολικής γνώσης, επιχειρείται,  η µερική  
ανασυγκρότηση  του περιεχοµένου των Αναγνωστικών των τριών τελευταίων τάξεων 
(∆΄-Στ΄) του ∆ηµοτικού Σχολείου έκδοσης 1954,  µε προσθήκες κειµένων παλαιότερων 
εγκεκριµένων Αναγνωστικών και αφαιρέσεις άλλων προπαγανδιστικού περιεχοµένου 
(Φραγκουδάκη, Α. 1978, 8-9). Εκδίδεται επίσης και διανέµεται δωρεάν στους µαθητές 
του ∆ηµοτικού η Γραµµατική της ∆ηµοτικής. Γλώσσας του Μανόλη Τριανταφυλλίδη.257 
Είναι εµφανές ότι θεµελιακές κατευθύνσεις της ανολοκλήρωτης µεταρρυθµιστικής 

προσπάθειας του 1929, που έθεταν τις βάσεις του αστικού σχολείου, όπως: πρακτικότερο 
περιεχόµενο σπουδών µε καταπολέµηση της µονοµέρειας του κλασικισµού,  στροφή προς την 
επαγγελµατική εκπαίδευση  απαγκίστρωση από τις νεκρές γλώσσες, γλωσσική µεταρρύθµιση, 
υιοθετούνται και θεσµοθετούνται από την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1964. Όταν οι 
πολιτικο-ιδεολογικές συνθήκες το επιτρέπουν,  η ανάγκη εκδηµοκρατισµού και εκσυγχρονι-
σµού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος αντιµετωπίζεται από τους ιθύνοντες της εκ-
παιδευτικής πολιτικής  µε τη λήψη και εξαγγελία  ανάλογων θεσµικών ρυθµίσεων, συµβατών  
ασφαλώς µε το κυρίαρχο µεταρρυθµιστικό παράδειγµα τής περιόδου. Η ιδεολογία της φιλε-
λεύθερης ρεφορµιστικής ρητορικής καθώς και κεντρικές εκπαιδευτικές επιλογές /παραδοχές 
της µεταρρύθµισης του 1964  κυοφορούνται και υλοποιούνται σε κλίµα ευρείας συναίνεσης 
µεταξύ των πολιτικών δυνάµενων.  Ωστόσο, η  επιτελεστικότητα και βιωσιµότητά  τους   για 
άλλη µια φορά,  φαίνεται να ακολουθεί την πορεία προηγούµενων µεταρρυθµίσεων, αφού, 
όπως εύστοχα επισηµαίνει ο Α. ∆ηµαράς: «έχουµε επιστροφή σε όσα επιχειρήθηκαν στα προ-
ηγούµενα χρόνια, φυσικό ήταν να έχουµε και επανάληψη των ίδιων αντιδράσεων» (∆η-
µαράς, Α. τ΄β, ό.π., ξβ΄). 

Επιχειρώντας µια σύνθεση των κυριότερων ερµηνευτικών προσεγγίσεων του συγκρου-
σιακού  περιβάλλοντος που δηµιούργησαν τα µεταρρυθµιστικά µέτρα, αποµονώσαµε  κοινά 
αποδεκτούς γενεσιουργούς παράγοντες που δηµιουργούνται από την αλλαγή της δυναµικής  
κρίσιµων πεδίων   για την επίτευξη των µεταρρυθµιστικών στόχων: πολιτικού, ιδεολογικού, 
εκπαιδευτικού (Μπουζάκης, Σ. 1994, 26-30). Ο φόβος και η ανασφάλεια  τµήµατος της α-
στικής τάξης (µεταπρατική αστική τάξη) για τα αποτελέσµατα  διάχυσης  της  φιλελεύθερης 
αστικής ιδεολογίας στην οργάνωση της σχολικής γνώσης και γενικότερα στην εκπαιδευτική 
πράξη, µε συνακόλουθο το ενδεχόµενο απώλειας των κοινωνικών και οικονοµικών της  προ-
νοµίων,  φαίνεται να πυροδοτούν παλιά αλλά όχι ξεχασµένα αντιµεταρρυθµιστικά αντανα-
κλαστικά. Γίνεται εµφανές ότι το αίτηµα εκσυγχρονισµού του ελληνικού εκπαιδευτικού συ-
στήµατος συνάδει  µόνο µε τα κοινωνικο-οικονοµικά συµφέροντα/ προσδοκίες  µέρους της 

                                                 
256 Ως γνωστό το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα του 1913, έργο του παιδαγωγού Λάµψα. παρά 
τις σχετικές συζητήσεις για την αλλαγή του –ιδιαίτερα έντονες κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960- 
παρέµεινε αναλλοίωτο και τυπικά τουλάχιστον σε ισχύ, ακόµη και την περίοδο της µεταξικής 
δικτατορίας, για µισό περίπου αιώνα (βλ. Σπαθαράκη, Α. 2001, 112-113). Εξάλλου και σε επίπεδο  
δευτεροβάθµιας, µέχρι και  το 1961-1962, όπου καταγράφεται η πρώτη προσπάθεια αναµόρφωσης των 
προγραµµάτων και αναπροσανατολισµού τους «µε την πρώτη άτολµη αµφισβήτηση του κλασι-
κισµού», ισχύουν προπολεµικά προγράµµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η καθυστέρηση αυτή διασυν-
δέεται µε τη δυναµική του µετεµφυλιακού πολιτικο- ιδεολογικού  πεδίου και πιο συγκεκριµένα µε την 
πορεία συγκρότησης και λειτουργίας της αποδυναµωµένης πολιτικά, οικονοµικά και ιδεολογικά, αν 
και νικήτριας αστικής τάξης. Οι πολιτικές και ιδεολογικές επιλογές των κυρίαρχων συντηρητικών 
στρωµάτων της, φαίνεται να έδρασαν ανασταλτικά στο επίµονο αίτηµα εκσυγχρονισµού της χώρας, 
κατά συνέπεια και του εκπαιδευτικού συστήµατος,   (Νούτσος, Χ., ό.π., 266-268).    
257 Σχετικά βοηθήµατα για τη συστηµατική διδασκαλία της κυκλοφορούν επίσης από άλλα πνευµατικά 
ιδρύµατα, συµπεριλαµβάνοντας κείµενα, θεωρία και γυµνάσµατα γραµµατικής. Ενδεικτικά βλ. 
Οικονόµου, Μ.-Σταύρου, Θρ.-Τριανταφυλλίδη, Μ., Η Γλώσσα µου. Για την 5η και 6η ∆ηµοτικού  και 
τις πρώτες τάξεις της Μέσης Παιδείας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, 
1966.  
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αστικής τάξης· ενδιέφερε και συνέφερε µόνο τον ενδογενές τµήµα της.  Στο πλαίσιο αυτό, η 
ενδοαστική ιδεολογική διαµάχη  είναι  αναπόφευκτη.258 Σ’αυτή  επιστρατεύονται γνώριµοι 
φορείς/κύκλοι της κλασικής, συντηρητικής, κοινωνικοπαιδαγωγικής ιδεολογίας-κουλτούρας, 
προβάλλοντας συναφή και επαναχρησιµοποιηµένα επιχειρήµατα  µε  κεντρικό θεµατικό άξο-
να την ανάγκη υπεράσπισης των αξιών της παράδοσης (Καζαµίας, Α. 1983, 446).259 Είναι 
εµφανές ότι η ιδεολογική νοµιµοποίηση των αντιµεταρρυθµιστικών επιχειρηµάτων  για άλλη 
µια φορά  αναζητείται  στη  γνωστή µήτρα των ελληνοχριστιανικών παραδόσεων. 260 

Τα µέτρα θεωρούνται δίαυλοι µορφωτικής οπισθοδρόµησης και «άκρως αντίθετα  προς 
το συµφέρον της εθνικής εκπαιδεύσεως  και της ελληνικής παιδείας». Εξάλλου,  ιδιαιτέρως 
επιβλαβή κρίνονται για την λειτουργία της µέσης εκπαίδευσης. Με το σκεπτικό ότι «ό,τι χα-
ρακτηρίζει τον βαθµόν της πνευµατικής αναπτύξεως  του έθνους, τούτο είναι το Γυµνάσιον», 
η καθιέρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η αναδιάρθρωση, η διχοτόµηση  
της Μέσης, ο πρακτικότερος  προσανατολισµός των προγραµµάτων σπουδών, θεωρούνται  
προσπάθειες  περιορισµού του πνευµατικού ορίζοντος των Ελλήνων και αποµάκρυνσης από 
τα εκπαιδευτικά ιδεώδη του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού (Από το Υπόµνηµα της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών επί των κυβερνητικών µέτρων περί της Παιδείας  
και την Ανακοίνωση της Εταιρείας Φιλολόγων προς την Βουλήν των Ελλήνων και τον 
Ελληνικόν  Λαόν, όπως δηµοσιεύεται στο ∆ηµαράς, Α. τ΄β, ό.π., 275-280 ).  

Εκτός όµως από τους προαναφερθέντες παράγοντες δηµιουργίας των ιδεολογικών εξορ-
µήσεων κατά των µεταρρυθµιστών, η αντιµεταρρυθµιστική δυναµική, φαίνεται να τροφο-
δοτείται και από εσωτερικές αντιφάσεις, ασάφειες, παραλείψεις της φιλελεύθερης ρεφορ-
µιστικής ιδεολογίας- διαβρωτικές του συναινετικού κλίµατος και προηγούµενων µεταρρυθµι-
στικών επεισοδίων. 261 

                                                 
258 Αναλυτικότερα για την αποτυχία της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964, βλ. Νούτσος, Χ. 
1979, 280-283.  
259
Πρόκειται  για την αναµενόµενη  εκδήλωση της αντίστασης εκπροσώπων της παραδοσιακής 

ιδεολογικής δοµής (της Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Ένωσης  Ελλήνων 
Φιλολόγων), απέναντι σε νεωτερισµούς που γίνονται αντιληπτοί ως απειλές «των κεντρικών τους 
αξιολογικών προτύπων».  Στην περίπτωση µάλιστα των αντιδράσεων  των προαναφερθέντων φορέων 
και κατά την  εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1964, κρίσιµο ρόλο φαίνεται να  διαδραµατίζει η απρο-
θυµία  αποδοχής των καινοτόµων στοιχείων εκ µέρους τους. Στο πλαίσιο αυτό, εκσυγχρονιστικοί προ-
σανατολισµοί των µεταρρυθµιστών του 1964 και αντίστοιχες ρυθµίσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικής 
πολιτικής,  όπως: η συναίρεση παρελθόντος και παρελθόντος, η υιοθέτηση της δηµοτικιστικής γλωσ-
σικής µορφής,  εκλαµβάνονται σαν επιβλαβείς  όχι µόνο  για  τα κεκτηµένα  δικαιώµατα της πνευµα-
τικής ελίτ  αλλά και συνακόλουθα  κατά της κοινωνικής τάξης πραγµάτων.  Για άλλη µια φορά δη-
λαδή, όταν «οι ζώνες ανοχής στενεύουν {…} « οτιδήποτε είναι απλώς «διαφορετικό», αντιµετωπίζεται 
ως «αφύσικο, κακόβουλο, εγκληµατικό και δυσφηµείται ως τέτοιο» (Τερζής, Ν. 1993, 56-59)  
260 Πρακτική άλλωστε  όχι ασυνήθιστη κατά «τη σισύφεια»  προσπάθεια µεταρρύθµισης του ελληνι-
κού εκπαιδευτικού συστήµατος. Ενδεικτικά για την ερµηνευτική προσέγγιση ανάλογων πρακτικών 
κατά την µετεµφυλιακή περίοδο , βλ. Νούτσος, Χ.  1979, 268. 
261 Πιο συγκεκριµένα, όπως επισηµαίνεται  από τον Α. Καζαµία,  στο εννοιολογικό ρεπερτόριο της µε-
ρύθµισης του 1964, ευδιάκριτα γίνονται αντιφάσεις και αµφισηµίες των «ρεφορµιστικών», µεταρ-
ρυθµιστικών επεισοδίων, όπως ο σχολειοκεντρικός προσανατολισµός, οι αδιευκρίνιστες τεχνικοοικο-
νοµικές  ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και η ατεκµηρίωτη διαπλοκή τους µε την ανάπτυξη και 
παροχή της τεχνικο-επαγγελµατικής εκπαίδευσης στα επαγγελµατικά και τεχνικά σχολεία της περιό-
δου. Σύµφωνα µε αυτή την ερµηνευτική οπτική, παραβλέπεται η διαλεκτική σχέση σχολείου και 
κοινωνίας και οι εκπαιδευτικο-κεντρικές µεταρρυθµίσεις-ξεκοµµένες από τα πολιτικά, κοινωνικά, οι-
κονοµικά συµφραζόµενα, προσεγγίζονται για άλλη µια φορά ως παντοδύναµοι µοχλοί κοινωνικών 
αλλαγών. Κατά συνέπεια, επισηµαίνονται  σοβαρές ελλείψεις στη  µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας  
και τάσεων σε θέµατα, όπως: τεχνοκρατικός προγραµµατισµός της εκπαίδευσης, ισότητα εκπαιδευ-
τικών ευκαιριών, εκπαίδευση-ανάπτυξη κλπ. Εξάλλου αξίζει να σηµειωθεί, ότι η θεωρία του ανθρώ-
πινου κεφαλαίου ως θεωρητικό υπόβαθρο της µεταρρυθµιστικής προσπάθειας του 1964, αρχίζει να 
αµφισβητείται ήδη διεθνώς από τη δεκαετία του 1960 και µετά  (βλ. Καζαµίας, Α. 1995, 60-62).  
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Η προσπάθεια ανακοπής της προσπάθειας επαναπροσανατολισµού της ελληνικής 
εκπαίδευσης το 1964  γίνεται πλέον αισθητή το 1965262 µετά τα «Ιουλιανά» και την αλλαγή 
του πολιτικού σκηνικού και κορυφώνεται αµέσως µετά την επιβολή του απριλιανού κάθε-
στώτος και τη λήψη του πρώτου  αντιµεταρρυθµιστικού  µέτρου: τη, µε τηλεγραφική υπουρ-
γική διαταγή, διακοπή της διδασκαλίας του µαθήµατος «Στοιχείων ∆ηµοκρατικού Πο-
λιτεύµατος εις Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης» και την αντικατάστασή του σε επίπεδο Ωρολo-
γίου Προγράµµατος, µε την ενηµέρωση των µαθητών για το νόηµα και τους σκοπούς της 
«Επανάστασης» (∆ηµαράς, Α., ό.π., 292).  

 
  
 
 
 

                                                 
262 Έχουµε ήδη αναφερθεί στην ανοικτή αµφισβήτηση των επιλογών της µεταρρύθµισης σε επίπεδο 
σχολικής γνώσης,, όπως αποτυπώνεται στις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας  Ευάγγελου Σαββό-
πουλου της κυβέρνησης « των αποστατών».   
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒ∆ΟΜΟ:  ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ  
                                                   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ   
                                                   ΕΠΤΑΕΤΟΥΣ  ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 
 

                  7.1. Βασικοί  ιδεολογικοί άξονες  της αντιµεταρρυθµιστικής εκπαιδευτικής  
                         πολιτικής του καθεστωτος  

               
  Η επανεµφάνιση της παραδοσιακής εκπαιδευτικής ιδεολογίας µε την επίκληση 

αντιπροσωπευτικών µεταπολεµικών ιδεολογηµάτων (ελληνοχριστιανικός πολιτισµός, εθνικο-
φροσύνη κ.λπ.)  δεν περιορίζεται µόνο στον προσδιορισµό  των εκπαιδευτικών ιδεωδών.  Η 
αντιδραστική εκπαιδευτική πολιτική του απριλιανού καθεστώτος αποτυπώνεται στη λήψη α-
ντιµεταρρυθµιστικών µέτρων που αφορούν στην αναδιαµόρφωση εξωτερικών και εσωτε-
ρικών χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού συστήµατος.  Έτσι,  αν  είναι µόνο «έργο της δη-
µοκρατίας η Παιδεία του έθνους», όπως προφητικά  υποστήριξε λίγο πριν την επιβολή της 
δικτατορίας ο Γ. Μυλωνάς, υφυπουργός Παιδείας επί κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου (∆ούκας, 
Τρ.2008, 154), τότε έργο της δικτατορίας φαίνεται να είναι η κατεδάφισή της.  

Σύµφωνα µε ερευνητικά συµπεράσµατα µελετητών της περιόδου οι πρώτες προ-
σπάθειες των δικτατόρων διαπνέονται από πνεύµα «εκδικητικής αντίδρασης ή διάθεσης» εις 
βάρος της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964, παρουσιάζοντας αυτόνοµη πολιτική λο-
γική και φανερό έλλειµµα στη συνεκτίµηση της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας 
(Χαραλάµπους, ∆. 1990, 253· Ανδρέου, Απ. 1999, 152· ∆ούκας, Τρ., ό.π., 154& 485). Πρό-
κειται για την περίοδο η οποία στιγµατίζεται από την άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής 
αµυντικής, η οποία ασφαλώς και είχε ηµεροµηνία λήξης (∆ούκας, Τρ., ό.π., 193).  Στο πλαί-
σιο αυτό ο Σ. Μπουζάκης, ερµηνεύοντας το προοδευτικό άνοιγµα της πολιτικής τής κατά τη 
διάρκεια της επταετίας, από συντηρητικές προς περισσότερο εκσυγχρονιστικές θέσεις,  
χωρίζει την περίοδο παραµονής της στην εξουσία, σε δύο υποπεριόδους µε διακριτά γνωρί-
σµατα και στοχεύσεις. Στην  πρώτη,  που χρονικά εκτείνεται µέχρι την έλευση της δεκαετίας  
του 1970, δίνεται  έµφαση στο ιδεολογικό στοιχείο και στην  αναζήτηση πολιτικοϊδεολογικών 
συµµαχιών από το χώρο της συντηρητικής παράταξης, προκειµένου να εδραιωθεί στην εξου-
σία. Στη δεύτερη, από το 1970 και µετά,  «όταν πια έχει αποκαταστήσει όλα τα βασικά στοι-
χεία της συντηρητικής εκπαιδευτικής παράδοσης» (Ανδρέου, Απ., ό.π.),  παρατηρείται υπο-
χώρηση του ιδεολογικού στοιχείου και επανατίθεται από φορείς άσκησης είτε της επίσηµης 
είτε «της ηµιεπίσηµης» εκπαιδευτικής πολιτικής, το ζήτηµα εκσυγχρονισµού και προσαρ-
µογής της εκπαίδευσης στις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας (Μπουζάκης, Σ.1998, 203-
210). Στο πλαίσιο αυτό,  το ενδιαφέρον των ιθυνόντων επικεντρώνεται στην αναζήτηση τρό-
πων και πόρων  αναδιοργάνωσης και ποιοτικής αναβάθµισης της επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης.  Η  έντονη δε θεσµική δραστηριότητα στον χώρο της εκπαίδευσης θετικού κυρίως 
περιεχοµένου, αναδεικνύει την αναζήτηση ισορροπιών µεταξύ παρελθόντος και µέλλοντος, 
και συνακόλου-θα του συγκερασµού  των κοµβικών µεταπολεµικών ιδεολογηµάτων και του 
επίµονου αιτήµατος ήδη από την προδικτατορική περίοδο- εναρµόνισης της εκπαίδευσης µε 
τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα (∆ούκας, Τρ., ό.π., 193).  

Σηµαντική κρίνεται επίσης η συµβολή των πορισµάτων της Επιτροπής Παιδείας,  για 
την  ανάδειξη του προβληµατισµού που επηρέασε την  εξέλιξη των εκπαιδευτικών θεσµών 
κατά τη διάρκεια της επταετίας. Η εν λόγω Επιτροπή ιδρύθηκε το 1971 µε απόφαση του 
Προέδρου της Κυβέρνησης Γ. Παπαδόπουλου ( αριθ. 5600/14-6-71, Φ.Ε.Κ.481/23-6-71, ), επί 
υπουργίας Ν. Σιώρη. Έργο της «είναι  η µελέτη και η διατύπωσις προτάσεων επί των καθ’ 
έκαστα βασικών  θεµάτων της εκπαιδεύσεως και της Παιδείας εν τω συνόλω της προς 
διαµόρφωσιν υγιούς Εθνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής κατά την προσεχή δεκαπενταετίαν» 
(αριθ. 156279/15-11-71, όπως παρατίθεται Πορίσµατα Επιτροπής Παιδείας 1974, 7). Τα  
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δεκατρία µέλη της ήταν φορείς επιστηµονικού αξιώµατος,  εκπρόσωποι παραγωγικών τάξεων 
και ισχυροί υπηρεσιακοί παράγοντες (πανεπιστηµιακοί, πρόεδρος Συνδέσµου Ελλήνων 
Βιοµηχάνων, Γενικός ∆/ντής Γενικής Εκπαιδεύσεως, Γενικός ∆ιευθυντής Επαγγελµατικής 
Εκπαιδεύσεως, εκπαιδευτικοί). Πρόεδρός της ορίστηκε ο Χ. Φραγκίστας, οµότιµος καθη-
γητής του Αριστοτελείου  Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.  Για τη διευκόλυνση του έργου της 
ζητήθηκε  από την ίδια και εγκρίθηκε µε απόφαση του υπουργού Παιδείας Γ. Φραγκάτου 
(αριθ. 156279/15-11-71, ό.π.,  10),   η σύσταση τριών ειδικών επιτροπών ή υποεπιτροπών για 
την µελέτη θεµάτων : α) ανώτατης, β) γενικής, γ) επαγγελµατικής εκπαίδευσης.  

Η Επιτροπή συνήλθε σε εξήντα οκτώ συνεδρίες  επί  υπουργίας Ν. Σιώρη, Γ. Φραγκά-
του,  Ν.Γκατώνα και παρέδωσε  επισήµως τελικά τα πορίσµατά της στον υπουργό Παιδείας 
Π. Σιφναίο στις 23 Οκτωβρίου 1973. Τοµείς µελέτης της αποτέλεσαν κρίσιµα εκπαιδευτικά 
ζητήµατα, όπως:  ο προσδιορισµός  του σκοπού της εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις επιταγές του 
συνταγµατικού κειµένου του 1968, η συµπερίληψη των κοινωνικοοικονοµικών αναγκών, 
επιστηµονικών και πολιτικών εξελίξεων στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών (διάρ-
θρωση βαθµίδων, σχολική γνώση, γλώσσα της εκπαίδευσης, εκπαίδευση Ελληνοπαίδων του 
εξωτερικού, ιδιωτική εκπαίδευση, διδασκαλία ξένων γλωσσών).  Η ετερόκλητη επιστηµονική 
και επαγγελµατική ταυτότητα των µελών της εκφράστηκε µε τρεις  τάσεις  προσέγγισης των 
αντικειµένων της: την πραγµατιστική, την κλασικιστική, και µια ενδιάµεση, µε κυρίαρχη την 
πρώτη, λόγω της αριθµητικής υπεροχής των εκπροσώπων της (∆ούκας, Τρ., ό.π., 362)  

Ο ∆. Χαραλάµπους, αποτιµώντας το θεσµικό ρόλο και τη  λειτουργία της Επιτροπής 
Παιδείας, κάνει λόγο για άσκηση ηµιεπίσηµης εκπαιδευτικής πολιτικής, αφού οι προτάσεις 
της, λόγω των ειδικών περιστάσεων  των εργασιών της, 263 δεν είχαν δεσµευτικό χαρακτήρα 
για τη συγκρότηση των επίσηµων πολιτικών του καθεστώτος  για την εκπαίδευση (Χαρα-
λάµπους, ∆. 1990, 8). Υπό το πρίσµα αυτό, η  συµβολή των πορισµάτων της εντοπίζεται ει-
δικότερα στην αποσαφήνιση του κοινωνικοοικονοµικού πλαισίου εντός του οποίου έπρεπε να 
κινηθεί ο εκπαιδευτικός θεσµός, λόγω της κυριαρχίας του οικονοµικού στοιχείου έναντι του 
πολιτικού. Οι κλυδωνισµοί όµως και οι αντιφάσεις που διαπερνούν την ιδεολογικο-πολιτική 
παρουσία του απριλιανού καθεστώτος φαίνεται να µεταβιβάζονται και στα θεσµικά του 
όργανα. Έτσι, στα πορίσµατά της αναγνωρίζεται η ανάγκη σύζευξης των δυο βασικών α-
ξόνων της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος κατά την εξεταζόµενη περίοδο: της 
έµφασης στις αξίες του παρελθόντος,  την  κλασική παιδεία και τον ελληνοχριστιανικό πολιτι-
σµό και την ανταπόκριση στις αναπτυξιακές κοινωνικοοικονοµικές και εκσυγχρονιστικές 
ανάγκες της χώρας. Πρόκειται για αντίφαση που δεν άρθηκε, όπως υποστηρίζει ο ∆. Χαραλά-
µπους, παρά τη σταθερή «διολίσθηση» των πορισµάτων της «σε φιλελευθερίζουσες κατευ-
θύνσεις» (Χαραλάµπους, ∆., ό.π., 262). 

Εξάλλου,  ο  Τρ. ∆ούκας, αναλύοντας την εκπαιδευτική πολιτική του καθεστώτος στην 
πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και επαγγελµατική εκπαίδευση κατά την επταετία, καταλήγει 
στο συµπέρασµα ότι  συµπυκνώνοντας τις θέσεις και τις αντιθέσεις του µεταπολεµικού 
κράτους γύρω από την πορεία των εκπαιδευτικών θεσµών, «αποτέλεσε µια µικρογραφία των 
τάσεων και τεκταινοµένων όλης της προγενέστερής της µεταπολεµικής περιόδου» (∆ούκας, 
Τρ., ό.π., 480). Επιπρόσθετα θεωρώντας άκρως απλουστευτικό το διαχωρισµό  της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής της  δικτατορίας σε δύο υποπεριόδους επικεντρωµένες αρχικά στη γενική 

                                                 
263  Ο Τρ. ∆ούκας συζητώντας εκτενώς στο έργο της αναφέρεται σε χαρακτηριστικά της που 
συνέβαλαν στη µη αξιοποίηση των πορισµάτων της, όπως : η προ της συγκρότησής της πρόσφατη 
νοµοθετική ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, η στελέχωσή της µε 
«κατάλληλα» πρόσωπα για τη στήριξη  των πολιτικών της επιλογών  και του κυβερνητικού έργου, η 
αδυναµία λήψης ριζοσπαστικών αποφάσεων από τα µέλη της, λόγω των ηλικιακών και ιδεολογικοπο-
λιτικών χαρακτηριστικών τους, η διαφορετική επαγγελµατική προέλευση των µελών της,  η έµµεση 
αλλά δεσµευτική τελικά παρουσία των υπουργών κατά τις συνεδριάσεις της, η παράλληλη λειτουργία 
πολλών παράλληλων και ανεξάρτητων επιτροπών µε αντικρουόµενες απόψεις Αναλυτικότερα βλ. 
∆ούκας, Τρ., ό.π., 358-365.  
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εκπαίδευση και στην ηθικοπλαστική της διάσταση και  στη συνέχεια στην επαγγελµατική και 
στην τεχνοκρατική προσέγγισή της, υποστηρίζει ότι κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ασκού-
µενης πολιτικής σε όλη την επταετία, ήταν η αλληλοεπικάλυψη των δυο αυτών διαστάσεων,  
ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη περίοδο. Υπό το πρίσµα αυτό,  κοινή και σταθερή στόχευση καθό-
λη τη διάρκεια της επταετίας  παραµένει  η προσαρµογή της εκπαίδευσης στις πολιτικές επι-
διώξεις της εξουσίας, ενώ προσπάθεια  εναρµόνισης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε  τις 
οικονοµικές και παραγωγικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, εντοπίζεται µόνο κατά την 
ανάπτυξη του δικτύου επαγγελµατικής εκπαίδευσης.  Υποστηρίζεται έτσι από τον ίδιο  ότι «οι 
παρεµβάσεις στη γενική εκπαίδευση ικανοποίησαν τις ανάγκες της εξουσίας  στο πολιτικό 
πεδίο, ενώ οι αντίστοιχες στην επαγγελµατική,  τις ανάγκες της κοινωνίας, της οικονοµίας, 
αλλά και της ίδιας της εξουσίας,  να διαπλάσσει φρόνιµους και ηθικούς µαθητές, οι οποίοι θα 
τύγχαναν  περισσότερης  και καλύτερου επιπέδου εκπαίδευσης, όπως ζητούσε άλλωστε η ίδια 
η κοινωνία και οι επιµέρους φορείς της» (∆ούκας, Τρ., ό.π., 491).  

Σε κάθε περίπτωση πάντως η εξεταζόµενη  εκπαιδευτική πολιτική, εγκλωβισµένη αρχι-
κά στις ιδεολογικές προτεραιότητες του καθεστώτος και ασκούµενη µέσα από εξουσιαστικές 
παρεµβάσεις ασύµβατες µε τις απαιτήσεις του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος, ανα-
τρέπει την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1964, αποδοµώντας συστηµατικά τα όποια κεκτη-
µένα της. Η πρώτη ήδη δικτατορική κυβέρνηση επιφέρει «τη νοµοθετική κατεδάφισή της» µε 
την άµεση λήψη νοµοθετικών µέτρων που αφορούν όλες τις βαθµίδες τής εκπαίδευσης και 
τους φορείς άσκησής της και παραπέµπουν σε κεντρικές επιλογές της συντηρητικής παρά-
ταξης στην εκπαιδευτική πολιτική (επαναφορά καθαρεύουσας κ.λπ.). Παράλληλα,  οι προπα-
γανδιστικοί µηχανισµοί του καθεστώτος αναλαµβάνουν το διασυρµό της, αποδίδοντας την 
κακή κατάσταση της εκπαίδευσης αποκλειστικά στην εφαρµογή θεσµικών της µέτρων. 264 

                                                 
264 
Στο προπαγανδιστικό φυλλάδιο «∆ιατί έγινεν η επανάστασις της 21ης  Απριλίου 1967», σ.124-126, 

αναφέρονται στην ολέθρια δράση ρυθµίσεων όπως: η  έντεχνη εισαγωγή προτύπων ολοκληρωτικών 
κρατών για την οργάνωση και διοίκηση ελληνικής εκπαίδευσης, µε στόχο τη διάχυση κοσµοθεωριών 
στη νεολαία, ασύµβατων µε την Εθνική παράδοση, οι συνταγµατικές παραβάσεις, σχετικά µε την 
επίσηµη εθνική γλώσσα, η εισαγωγή ακατάλληλων βιβλίων, που πολτοποιήθηκαν, ως απόρροια του 
δηµαγωγικού πυροτεχνήµατος της δωρεάν παιδείας, η αντιδηµοκρατική νοµοθεσία, µε περιορισµό της 
ελληνοχριστιανικής παιδείας και συνακόλουθη τη µείωση ωρών διδασκαλίας Οµήρου και Θουκυδίδη, 
η κατάργηση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονηµάτων, ως προσόντος διορισµού, µε αποτέλεσµα 
τη στελέχωση της Εθνικής Παιδείας από κοµµουνιστές δασκάλους. Υπό το πρίσµα αυτό,  η κακή 
κατάσταση της παιδείας προβάλλεται ως βασικός λόγος για την επιβολή της δικτατορίας,. 
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7.1.1.  Εκπαιδευτικά ιδεώδη κατά την επταετή δικτατορία 
 
Σκόπιµη θεωρούµε την διερεύνηση των σκοπών της εκπαίδευσης κατά την υπό µελέτη 

περίοδο,  πρωτίστως  σε επίπεδο συνταγµατικών κειµένων,  Αναγκαστικών Νόµων και Νοµο-
θετικών ∆ιαταγµάτων, Υπουργικών ∆ιαταγών, λόγω της αυξηµένης θεσµικής ισχύος τους, και 
δευτερευόντως σε επίπεδο άλλων θεσµικών ενεργηµάτων και τεκµηρίων (εγκύκλιοι στελεχών 
της εκπαίδευσης, νοµαρχών, στρατιωτικών αρχών, προπαγανδιστικό  υλικό, λόγοι δικτάτορα, 
κείµενα ιδεολογικών φορέων του καθεστώτος κ.λπ.). Παράλληλα, η συνεξέταση των κυρίαρ-
χων παιδαγωγικών τάσεων της περιόδου, αναφορικά µε τα ιδεώδη της αγωγής,  καθίσταται α-
ναγκαία για την αποσαφήνιση της δυναµικής του εκπαιδευτικού πεδίου δύναµης και συνα-
κόλουθα την κατανόηση της συµβολής της στη  µορφοποίηση των αντιδράσεων-πρακτικών 
του δηµοτικού σχολείου κατά την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος.  

 Σύµφωνα µε το άρθρο 17, παράγραφος 1&2  του πρώτου δικτατορικού συντάγµατος  το 
1968, «η παιδεία {…}, σκοπεί δε εις την ηθικήν  και πνευµατικήν αγωγήν  και την ανάπτυξιν 
της εθνικής συνειδήσεως 265 των νέων επί τη βάσει  των αξιών του Ελληνικού και Χριστια-
νικού πολιτισµού. Ο προσδιορισµός των γενικών γραµµών της εθνικής πολιτικής  επί  της 
παιδείας ενεργείται καθ’α νόµος ορίζει, µετά την γνώµην  Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας».   

Είναι εµφανές ότι το καθεστώς,  διατηρεί την αντίληψη του προηγούµενου συνταγµα-
τικού νοµοθέτη (Σύνταγµα 1952, άρθρο 16), και για τον ορισµό των σκοπών της εκπαίδευσης, 
θεσµοθετώντας όµως τη δυνατότητα ανασκευής της. Με τη δηµοφιλή φράση –κλειδί των 
συνταγµατικών  του κειµένων:  «καθ’α νόµος ορίζει»,  αφαιρεί  τις εγγυήσεις αυστηρότητας 
τους (∆ούκας, Τρ.2004). Αν δεχτούµε όµως, ότι η ισχύς του συνταγµατικού κειµένου ετερο-
καθορίζεται από ειδικότερες νοµοθετικές ρυθµίσεις, τότε και η διερεύνηση του πεδίου «ε-
θνικής» εκπαιδευτικής πολιτικής  και ειδικότερα των εκπαιδευτικών σκοπεύσεων, προϋπο-
θέτει τη  συνδυαστική µελέτη και άλλων  νοµοθετηµάτων.   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι  επιφέρει µόνο µια µικρή τροποποίηση, που ενώ δεν αλλοιώνει 
ουσιαστικά  το κοινό πνεύµα των δυο συνταγµατικών κειµένων (1952&1968), αποτυπώνει τις 
ενδοκαθεστωτικές ρήξεις και σε βασικές αρχές εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και την 
ανοµοιογένεια των µελών της δικτατορικής  κυβέρνησης ως προς την πολιτική τους φιλο-
σοφία. Αναλυτικότερα, αποφεύγεται η σύζευξη των όρων «ελληνικός» και «χριστιανικός» ως 
προσδιοριστική έννοια των  µορφωτικών αξιών, αφού κατά τη συζήτηση του σχεδίου Συντάγ-
µατος της Επιτροπής Μητρέλια, διατυπώνονται σοβαρές αντιρρήσεις από µέλη του υπουρ-
γικού συµβουλίου, για τη  δόκιµη χρήση της και γενικότερα για την ανάµιξη της θρησκείας 
στα ζητήµατα της Παιδείας. Παραµένουν  όµως, στο συνταγµατικό κείµενο,  αν και διαζευγ-
µένες,  µε το σκεπτικό ότι ο ελληνοχριστιανισµός αποτελεί, παρά την έλλειψη συστηµατικής 
κωδικοποίησης της κοσµοθεωρίας του, βασικό  ιδεολογικό άξονα του  κυβερνητικού δόγµα-
τος  «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» (∆ούκας, Τρ. 2004).   

Πριν την ψήφιση του προαναφερόµενου συνταγµατικού κειµένου, στον  Α.Ν. 129/ 19 
.09.67 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως και άλλων τινών 
διατάξεων» (άρθρο 1), τα ιδεώδη του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού (η έννοια εµφανίζεται 
ενιαία) προσεγγίζονται για άλλη µια φορά,  ως  βάση της παρεχόµενης αγωγής, που «αποσκο-
πεί να καταστήσει τους εκπαιδευοµένους ικανούς, όπως εκπληρώσι τας υποχρεώσεις των ως 
άνθρωποι και πολίται και να ανταποκρίνονται  εντός της πολιτικής κοινότητας του Ελληνικού 
έθνους εις τα επιβαλλόµενας απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής». Για τη διατύπωση των εκπαι-
δευτικών σκοπών επιλέγονται γενικόλογες εκφράσεις, οι οποίες ωστόσο αναδεικνύουν το 
ενδιαφέρον του νοµοθέτη για εκπαιδευτική διαδικασία προσανατολισµένη στην κάλυψη των 

                                                 
265 Οι υπογραµµίσεις δικές µας 
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εθνικών αναγκών και των απαιτήσεων «της σύγχρονης ζωής», που όµως παραµένουν α-
προσδιόριστες.  Οι αναφορές «στον άνθρωπο» και «στον πολίτη» που επιχειρεί να πλάσει το 
καθεστώς, είναι µονολεκτικές και απογυµνωµένες από το εκσυγχρονιστικό πνεύµα των 
αντίστοιχων της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964.266 Η παιδεία, φαίνεται να αποµα-
κρύνεται από τις ανάγκες του ατόµου, προτάσσοντας αυτές τις εθνικής κοινότητας,  αφού  δεν 
στοχεύει «στη βελτίωσιν  και τον ευγενισµόν  της ατοµικής και  συλλογικής ζωής του» (Ειση-
γητική έκθεση στο Νόµο 4379/64, ∆ηµαράς, Α.,  τ.β΄, 1990, 268)  αλλά στην καθυπόταξη του 
πολίτη.  

Εξάλλου, ο επιθετικός προσδιορισµός  «σύγχρονη», που θα µπορούσε συνειρµικά να 
παραπέµψει σε εκπαιδευτικές αξίες της φιλελεύθερης  εκσυγχρονιστικής εκπαιδευτικής ιδεο-
λογίας, ηγεµονεύουσας κατά τη µεταρρύθµιση του 1964 και µέχρι τον Ιούλιο του 1965 (Γρόλ-
λιος, Γ- Τζήκας,Χ 2002, 149),267 αποδυναµώνεται εννοιολογικά από την άτεγκτη και µονα-
χική παρουσία των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, τα οποία, σε κανένα από τα τρία νοµο-
θετήµατα, δεν χρησιµοποιούνται µε τη συνθετική, ανανεωτική οπτική του προηγούµενου εκ-
παιδευτικού συµβάντος του 1964. Έτσι, ενώ  στα πλαίσια του  συντηρητικού  και φιλελεύθε-
ρου εκσυγχρονιστικού ρεύµατος,268 το ελληνοχριστιανικό ιδεώδες συµπληρώνεται αντίστοι-

                                                 
266 Αναφερόµαστε στην απουσία βασικών αξόνων της  φιλελεύθερης εκσυγχρονιστικής ιδεολογίας της 
µεταρρύθµισης του 1964, όπως ο σαφέστερος ιδεολογικός προσανατολισµός προς τον ανθρωπισµό, 
στήριγµα του οποίου θεωρούνταν οι κλασικές ελληνικές και χριστιανικές αξίες (Γρόλλιος, Γ.-Τζήκας, 
Χρ. 2002,  xix).  
267 Όπως προκύπτει από σχετική µελέτη για τη διερεύνηση των παιδαγωγικών τάσεων στο Επιστη-
µονικόν Βήµα του ∆ιδασκάλου ( έντυπο που εξέδιδε η ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδος),  µε έντονο 
τον απόηχο των Ιουλιανών του 1965 και  αισθητή την προετοιµασία της λύσης της δικτατορίας,, η 
ελληνοχριστιανική ιδεολογία αρχίζει να προβάλλεται εντονότερα ήδη κατά την προδικτατορική 
περίοδο. Συνεπώς, αν και το ελληνοχριστιανικό ιδεώδες δεν αµφισβητείται από καµιά εκσυγχρονιστι-
κή  τάση της περιόδου 1953-1967 (αντιδραστική, συντηρητική, φιλελεύθερη )-λίγο πριν την επιβολή 
της δικτατορίας και υπό συνθήκες πολιτικής αβεβαιότητας, αποκτάει δεσπόζουσα θέση, προσανατολί-
ζοντας µονοδιάστατα το ενδιαφέρον στην υπεράσπιση ιδεολογικών αρχών, περί γενικών προβληµάτων 
κατεύθυνσης της αγωγής. Παρατηρείται, έτσι, επαναφορά του αντιδραστικού εκσυγχρονιστικού ρεύ-
µατος - συµβατού  µε τις ανάγκες επιβίωσης του µετεµφυλιακού κράτους - που χαρακτηρίζεται  από τη  
συνύπαρξη αντιδραστικών θεωρήσεων για την κοινωνία και την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό ιδεα-
λιστικές-πνευµατοκρατικές τάσεις, που καταλήγουν στη υπεράσπιση του ελληνοχριστιανισµού, ως 
έναντίωση στη διαβρωτική επίδραση του υλισµού και του κοµµουνισµού, συνδυάζονται µε εκσυ-
γχρονιστικές προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής (ενδεικτικά: επέκταση φοίτησης στο δηµοτικό, 
εγχειρήµατα αξιοποίησης του Νέου Σχολείου κ.λπ.)  για τη θεωρητική και πρακτική διαµόρφωση  µιας 
νέας, «µη παραδοσιακής» παιδαγωγικής. Υπό το πρίσµα αυτό, εκσυγ-χρονιστικές τάσεις  συνυπάρχουν  
µε τον εθνικισµό, αυταρχισµό και τον ανορθολογισµό. Φύονται µάλιστα, σε κοινωνικοπολιτικό πε-
ριβάλλον µε κεντρικό  το ρόλο του στρατού, δεσπόζουσα τη θέση του καταναγκαοσµού στην αποδοχή 
του µετεµφυλιακού πλέγµατος εξουσίας, αποδυναµωµένη την έννοια «του λαού» και εξαϋλωµένη την 
ύπαρξη των κοινωνικών τάξεων, υπό καθεστώς της εµφατικής παρουσίας των εννοιών «του έθνους» 
και «φυλής».  Γενικότερα  για τα χαρακτηριστικά  των προαναφερόµενων παιδαγωγικών ρευµάτων και 
ειδικότερα για τις ηγεµονεύουσες ιδεολογικές τάσεις της  περιόδου 1964-1967, βλ.  Γρόλλιος, Γ.- Τζή-
κας, Χρ. 2002,xvii-xviii και 127-156).  
268 Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιούµε τους όρους αντιδραστική εκσυγχρονιστική τάση, συντηρητική 
εκσυγχρονιστική τάση και φιλελεύθερη εκσυγχρονιστική τάση, µε την έννοια που τους αποδίδουν  στην 
έρευνα  τους οι Γρόλλιος και Τζήκας (ό.π.). Υπενθυµίζεται ότι  η συντηρητική χαρακτηρίζεται από την 
προσπάθεια αξιοποίησης των «σύγχρονων αντιλήψεων» περί της στροφής του ενδιαφέροντος  προς 
την αντιστοίχιση της εκπαίδευσης µε τα  νέα κοινωνικά δεδοµένα. Θεωρεί αναγκαία µια περιορισµένης 
έκτασης δοµική µεταρρύθµιση, µε σκοπό τη λύση της ενότητας κλασικής και τεχνικής µόρφωσης και 
την αξιοποίηση «του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας» µε τη µετάδοση του ελληνοχριστιανικού πο-
λιτισµού. Προβάλλονται διάφορες εκδοχές του Νέου Σχολείου, µη προβαλλόµενες  από τον αντιδρα-
στικό εκσυγχρονισµό (ό.π., xvii-xix). Η φιλελεύθερη εκσυγχρονιστική τάση διαφοροποιείται από την 
προηγούµενη ως προς την έκταση των αλλαγών τις οποίες προτείνει. Στις κύριες προτάσεις της συγκα-
ταλέγοναι  η συγκρότηση διπλού επαγγελµατικού δικτύου (γενική-επαγγελµατική και τεχνική εκ-
παίδευση), η καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας, ο σαφέστερος ιδεολογικός προσανατολισµός προς 
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χα  µε την εξυπηρέτηση των οικονοµικών αναγκών  ή εντάσσεται στο πλαίσιο του αν-
θρωπιστικού προσανατολισµού που συµβαδίζει µε την προαγωγή της οικονοµικής ανάπτυξης 
(Γρόλλιος, Γ κ.άλ, ό.π.,.xix), κατά την επανίσχυση αντιδραστικών ιδεολογικών τάσεων, 
εµφανίζεται ως κύριος ιδεολογικός πυλώνας, και  «τηλαυγής φάρος της ελληνικής νεολαίας» 
(∆ΕΕΣΕΕ, 1969, 119, 15), καθιστώντας σαν άλλοτε, δεσπόζουσες  τις έννοιες του «έθνους» 
και της «φυλής» και αδιαµφισβήτητη την ισχύ των ακατάλυτων, υπερχρονικών- και ως εκ 
τουτου πάντα επίκαιρων -  ιδεωδών της ελληνικής παιδείας.269  

Οι βασικές πτυχές  της κρατικής ρητορικής της περιόδου αναφορικά µε τα εκπαιδευτικά 
ιδεώδη παρουσιάζονται- ως αναµένεται υπό καθεστώς λογοκρισίας- στο κλαδικό, ενηµερω-
τικό, επιστηµονικό δελτίο της Ενώσεως Επιθεωρητών Στοιχειώδους (∆ηµοτικής στη συνέ-
χεια) Εκπαιδεύσεως  Ελλάδος.  Η ευεργετική επίδραση  της ελληνοχριστιανικής παιδείας  στο 
λαό παρουσιάζεται µάλιστα σε άρθρο του επιθεωρητή ∆ηµοτικών Σχολείων Καλαµπάκας 
∆ηµ. Λαµπαδάρη ως καθοριστικός παράγοντας «της επανάστασης κατά του εαυτού του», 
ώστε «να µην παραδοθεί ούτε εις τας δηλητηριώδεις  αγκάλας του κοµµουνισµού, ούτε εις 
την άβυσσον της φαυλότητος».270  

Με πρωτοπόρον τον ένδοξον Ελληνικόν Στρατόν έλαβε την µεγάλην απόφασιν  κατά 
την 21η Απριλίου  του 1967, η οποία συνοψίζεται εις το εξής: «πειθαρχία στις εθνικές εντο-
λές , λατρεία εις την αιωνίαν  Ελλάδα, πίστις εις τον Θεόν.   

Και συνέβη το ποθούµενον. Το ελληνοχριστιανικόν ιδεώδες έλαβε δια πρώτην φοράν  
εις την ιστορίαν  της αγωγής το συγκεκριµένον περιεχόµενόν του, ώριµον κατά πάντα, ύστερα 
από κυοφορίαν  τριών χιλιάδων ετών, όπως το διετύπωσεν εις µιαν στιγµήν  εθνικής εξάρ-
σεως  ο πρωτεργάτης της επαναστάσεως  {…}, κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, µε τρείς µόνον 
λέξεις: «Ελλάς –Ελλήνων –Χριστιανών».Αυτό σηµαίνει ότι επιτέλους η Παιδεία µας και η 

                                                                                                                                            
τον ανθρωπισµό, στήριγµα του οποίου θεωρούσαν τις κλασικές ελληνικές και χριστιανικές αξίες (ό.π., 
xix).  
269
Η «υπερχρονικότητά τους προβάλλεται αξιωµατικά από τον υπουργό Εθνικής Παδείας και Θρη-

σκευµάτων Γ. Φραγκάτο, ο οποίος µάλιστα κάνει λόγο  για άτυπη διατύπωση του όρου «σύγχρονος», 
αφού  «το δέον γενέσθαι, η προσταγή, ρυθµιστική του ανθρώπινου βίου{…}, πηγάζει από τους ατέρ-
µονας αιώνας του παρελθόντος. Χωρίς να είναι στατική, αλλά εξελισσόµενη δια µέσου των αιώνων, δίνει 
το παρόν ως κανών ζωής {…} είναι όγκος ελληνικού πνεύµατος, της σοφίας του παρελθόντος είναι τα 
ιδεώδη της φυλής µας, τα οποία κατέκτησαν την Οικουµένην {…}»  (ό.π., 1-2).  
270
Όπως επισηµαίνεται : «Αν  οι ξενικές επιδράσεις δεν εισώρµησαν θυελλωδώς και καταλυτικώς  και 

στον ελληνικό χώρο, τούτο οφείλεται στην  έντονη εθνική και θρησκευτική µας παράδοσι, η οποία 
αντλεί τη δύναµή της από τις χιλιετηρίδες του αδιάσπαστου  εθνικού και κοινωνικού µας βίου» (ό.π., 
10). Στο ίδιο άρθρο, παθογενή χαρακτηριστικά του µεταπολεµικού ιδεολογικο-πολιτιστικού περιβάλ-
λοντος (ενδεικτικά: «δήθεν ιδεολογικοί προσανατολισµοί ή οι θεωρητικοί της µοντέρνας ζωής», «ο 
τύπος και το έντυπο», «ο κινηµατογράφος, η πτώση του θρησκευτικού φρονήµατος της νεολαίας, «η 
εµπορικοποίησις των πάντων», «η έκρατη µιµητικότητα» κ.λπ.), οδηγώντας στον ευτελισµό των εκ-
παιδευτικών ιδεωδών,  διασύρονται  επίσης ως πρόσθετοι  παράγοντες της ηθικής κατάπτωσης και της 
µετατροπής µέρους της  ελληνικής νεολαίας, «µειωµένης αντιστάσεως»,  σε «αγελαίο, εξηµµένο ό-
χλο».   
 Στο πλαίσιο αυτό,  οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες του παρελθόντος απαξιώνονται,  αποκτώντας  α-
ντεθνική ειδή: « Παρετηρήθη όµως δυστυχώς σε εποχές κυρίως  επισκοτίσεως των αξιών  µια τάσι και 
µια προσπάθεια  εκ µέρους ψευδοαναµορφωτών της παιδείας προς παραµερισµό των ιδανικών αυτών 
(των ελληνοχριστιανικών). Ήταν εκείνοι, οι οποίοι αρνηθέντες έργω τις αξίες και σε µια υλόφρονα ζωήν 
εκτραπέντες, εύρισκαν πρόσφορο και νοσηρό για αυτούς ικανοποιητικό να εµπνέωνται από τα µωρά και 
ολέθρια συνθήµατα : « κάτω η Ακρόπολις», «κάτω η Αγία Σοφιά», κάτω δηλαδή το αρχαίο πνεύµα, κάτω 
η θρησκεία του Χριστού και ο χριστιανικός πολιτισµός. Ούτε λίγο, ούτε πολύ ανατίναξι των θεµελίων του 
Έθνους{…}» ( ∆ΕΕΣΕΕ, 1969, 119, 14). Είναι εµφανές, έτσι  ότι το βασικό επιχείρηµα προβολής των 
ελληνοχριστιανικών ιδεωδών  στον επίσηµο λόγο των κρατικών αξιωµατούχων  παραπέµπει σε γνώ-
ριµα «αντιδραστικά» ιδεολογήµατα του µετεµφυλιακού κράτους, όπως: ελληνοχριστιανικό ιδεώδες όχι 
µόνο ως διαχρονική µορφωτική αξία αλλά και ως φραγή στη λαίλαπα του υλισµού και του κοµ-
µουνισµού (βλ. και Γρόλλιος, Γ., ό.π.  xvii). 
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αγωγή είναι ανάγκη να λάβει πράγµατι ελληνικόν και χριστιανικόν χαρακτήρα» (∆ΕΕΣΕΕ, 
1969, 119, 15).  

Ο ελληνοχριστιανικός πολιτισµός, ως επίτευγµα του Βυζαντίου, ανάγεται σε κοσµοϊ-
στορικής σηµασίας παιδαγωγό και συνακόλουθα η ελληνοχριστιανική παιδεία, ως κράµα της 
ελληνικής και χριστιανικής παιδείας,  σε «παγκόσµιο κατάκτησις», «τεράστια επιτυχία του 
ανθρώπου» (ό.π., 3). Έξάλλου, «εάν υπάρχει ένας λαός, όστις επέζησε δια µέσου των χιλιετη-
ρίδων, αν υπάρχει ένα Έθνος που εθεοποίησε εις ό, τι οφείλει την δόξαν του, την προσφοράν 
και ακτινοβολίαν  του προς την ανθρωπότητα, είναι ο Ελληνικός λαός, όστις επεβίωσε δια της 
Παιδείας {…} διό  και η Ελλάς διεσώθη χάρις εις την µετά του Χριστιανισµού συµµαχίαν της» 
(ό.π.). Στην προσπάθεια µάλιστα υποβάθµισης των εσωτερικών αντιφάσεων του ελληνοχρι-
στιανικού ιδεολογήµατος271 και υποστήριξης της συνοχής του, προβάλλεται η συµβολή των 
Τριών Ιεραρχών στη διαδιδασία σύνθεσής του, µε την ανάδειξη και αξιοποίηση κοινών παρα-
δοχών: «Γνήσια τέκνα της Ελληνιστικής Ανατολής, γνωρίζουν, ότι πέραν των επιφανειακών  
συγκρούσεων, εις βάθος ο Χριστιανισµός  είναι η λαµπροτάτη  συνέχεια του Ελληνισµού, διότι 
εις τον Χριστιανισµόν ευρίσκουν όσα διδάγµατα είχον ανεύρει εις τας σοβαράς µελέτας των και 
την ελληνικήν φιλοσοφίαν, δηλ. το επιεικές, το συγγνωµονικόν, το ελεητικόν, το φιλάνθρωπον, 
το αξιοπρεπές, την επιτέλεσιν του καθήκοντος» (∆ΕΕ∆ΕΕ, 1972, 137, 24).  

Γενικότερα, η επιβίωση του ελληνικού λαού αποδίδεται στα αενάως εµπλουτιζόµενα 
από γενιά σε γενιά εκπαιδευτικά ιδεώδη», που ως «γιγάντιοι πνευµατικοί φάροι {…} υψού-
νται επί των ερειπίων των υλικών δυνάµεων» (ό.π, 2). Πρόκειται για πνευµατικές αξίες που 
στοχεύουν  στη θεραπεία της υπερατοµικής ζωής της ολότητας, αφού «η αγωγή δεν είναι 
σύνολον ιδιωτικών τεχνών και καθιδρυµάτων  µε τελικόν σκοπόν την αυτάρκην τελειοποίησιν 
του ατόµου µόνον (ό.π). Ο επιθεωρητής Α΄Περιφέρειας Πατρών  Κων. Μουζακίτης, σε εισή-
γησή του  σε  παιδαγωγικό συνέδριο επιθεωρητών,  υπό την εποπτεία του γενικού επιθεωρητή 
Γ΄Περιφέρειας Πατρών Κων/νου Μαντά,  διασυνδέοντας  ευθέως  τη  µελλοντική πρόοδο του 
έθνους  µε την τήρηση «των αιώνιον και απόλυτον κύρος εχουσών αξιών της ζωής», δίνει µια 
ευσύνοπτη εικόνα των αρχών και κατευθύνσεων «της συγχρόνου Ελληνικής Παιδείας» 
(∆ΕΕΣΕΕ, 1969, 119, 23-24):  

 « {…}Η ανάπτυξις του συναισθήµατος της φιλοπατρίας, ο σεβασµός προς τα εθνικά µας 
σύµβολα, η γνώσις των εχθρών της πατρίδος, εξωτερικών και τυχόν εσωτερικών και η απ’ 
αυτών προφύλαξις και τέλος η αυτοθυσία δια το µεγαλείον της Πατρίδος, {…}, το µεγαλύτερον 
δυνατόν θαυµασµόν προς το µέγα παρελθόν  της Πατρίδος των{…}, να στρέφουν το βλέµµα  
προς τους υψηλούς  αγώνας οι οποίοι έκριναν  την ύπαρξιν της ελληνικής φυλής  ως τούτο συ-
νέβη µε το ιστορικόν ορόσηµον της 21ης Απριλίου 1967. Η ανάπτυξις του Θρησκευτικού συ-
ναισθήµατος, η ηθικοποίησις του ανθρώπου {…}. Η πειθαρχηµένη κοινωνική συνείδησις προς 
κοινώς παραδεδεγµένας Αρχάς ή αξίας της ζωής (∆ικαιοσύνη, Αλήθεια, Ειλικρίνεια, Ευσυ-
νειδησία, καθήκον κ.λπ.), ήτις είναι απαραίτητος δια την οµαλήν προσαρµογήν του εις το Κοι-
νωνικό Περιβάλλον. {…} Η µύησις των νέων εις τον τεχνικόν πολιτισµόν ώστε µε την κατά-
νόησίν του να δύνανται να συµβάλλουν  εις την διατήρησιν και περαιτέρω ανάπτυξίν του. Η 
παρακολούθησις της ζωής των µαθητών  και εκτός σχολείου  δια της συνεχίσεως οργανωµένης  
εξωσχολικής ζωής δια του προσκοπισµού, Οδηγισµού, κλπ. ίνα µη αφίενται  οι νέοι έρµαια  του 
πρώτου τυχόν αναρχικού διαφωτιστού». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προβολή των ανακαινισµένων  γλωσσικών  προσα-
νατολισµών του δηµοτικού σχολείου της περιόδου, οι οποίοι µάλιστα συναρτώνται  µε το 
σεβασµό και τη διαφύλαξη της προγονικής δόξας:  «{…}Ο σεβασµός και η δέουσα εκτίµησις 
προς την γλώσσαν των πατέρων µας ήτις είναι η γλώσσα  των Θεών κατά τον Κικέρωνα και εις 
την οποίαν έχουν γραφεί οι πνευµατικοί µας θησαυροί, {…}. Η διδασκαλία της  καθαρευούσης 

                                                 
271 Αντιφάσεις που  φαίνεται να αναγνωρίζονται και να  διχάζουν και τις απόψεις του  υπουργικού  
συµβουλίου ως προς τη δόκιµη χρήση του όρου ελληνοχριστιανικός πολιτισµό κατά τη συζήτηση του 
σχεδίου Συντάγµατος της επιτροπής Χ. Μητρέλια (∆ούκας, Τρ. 2004).  
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φέρνει τους µαθητάς  πλησιέστερον προς τους προγόνους µας και συντελεί εις την συνείδησιν 
της ιστορικής συνεχείας της Φυλής µας.  {…}»     

Εξάλλου, σε µεταγενέστερο θεσµικό ενέργηµα του συνταγµατικού κειµένου και του 
Α.Ν. 129/67, στο Ν.∆ 793/30.12.70 «Περί Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας», και κατά την οριο-
θέτηση  του πεδίου της γνωµοδοτικής λειτουργίας  του θεσµικού οργάνου (άρθρο 1), οι αξίες 
και οι παραδόσεις του Ελληνικού και Χριστιανικού πολιτισµού, συνεχίζουν να αποτελούν τη 
µήτρα των εκπαιδευτικών ιδεωδών, υπό τη µορφή που καθιέρωσε το σύνταγµα του 1968: 
διαιρεµένες αλλά συµπορευόµενες εννοιολογικά. Η µοναδική ουσιώδης διαφορά των θεσµι-
κών ενεργηµάτων,  εντοπίζεται στη διαβάθµιση των εκπαιδευτικών στοχεύσεων και ειδικό-
τερα  στην πρωτοκαθεδρία  «της εθνικής αγωγής», αφού το Ε.Σ.Π. (Εθνικό Συµβούλιο Παι-
δείας) καλείται να συµβάλλει «στον προσδιορισµό των γενικών αρχών της εθνικής πολιτικής 
επί της παιδείας, των αναφεροµένων εις τους στόχους, την αποστολήν και τας ιδεολογικάς 
κατευθύνσεις, αι οποίαι δέον να συνθέτουν  τον εθνικόν χαρακτήραν της παιδείας,  επί τω τέ-
λει της εθνικής και πνευµατικής αγωγής και της αναπτύξεως της εθνικής συνειδήσεως  των 
νέων επί τη βάσει των αξιών και παραδόσεων του Ελληνικού και Χριστιανικού πολιτισµού».  

Η κυριαρχία, άλλωστε, του ιδεολογήµατος του ελληνοχριστιανισµού αποτυπώνεται και 
στη διάρθρωση του εν λόγω  συµβουλίου, αφού η σύγκληση και η   προεδρία  του ανατίθεται 
στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και «ελλείψει τούτου {…}, στον Πρόεδρο 
του Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου». Η συµπερίληψη δε του παντοδύναµου Αρχηγού των Ενό-
πλων ∆υνάµεων στα εννέα µέλη ενός συµβουλίου µε βασική αρµοδιότητα την εγχάραξη εκ-
παιδευτικής πολιτικής, αναδεικνύει τις προθέσεις του καθεστώτος για την ανεξαρτησία και 
τον ιδεολογικό ρόλο τού Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας.  

Εξάλλου, στις  ενότητες  ανάλυσης που συγκροτούν  τα  θέµατα: «σκοποί της εκπαίδευ-
σης»  και «αρµοδιότητες Ε.Σ.Π», κατά τη συγκριτική ανάλυση περιεχοµένου των δύο  θε-
σµικών  κειµένων, οι  αναφορές στον όρο «εθνικός» στο   Ν.∆. 793/1970 είναι διπλάσιες  (4 ) 
από τις αντίστοιχες του  Συντάγµατος του 1968 (2).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει εξάλλου η αντίληψη της «Επανάστασης» για τον προσδιορι-
σµό  του  ρόλου και των σκοπών  της εκπαίδευσης. Πρωτίστως, νοµιµοποιητικού-ιδεολογικού 
χαρακτήρα σκοπεύσεις  για τη λειτουργία το εκπαιδευτικού θεσµού και δευτερευόντως αυτές 
που άπτονται της παροχής γνώσεων, φαίνεται να δεσπόζουν στη σκέψη του Γ. Παπαδόπου-
λου, ως πρωθυπουργού και ως  υπουργού Παιδείας (1969-1971). Εξάλλου, όπως έχει ήδη συ-
ζητηθεί, οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες επώασης της δικτατορίας, φαίνεται να ευνοούν τη 
στροφή του παιδαγωγικού ενδιαφέροντος προς τον προσδιορισµό των ιδεολογικών χαρα-
κτηριστικών  διαµόρφωσης της νέας γενιάς από το 1965 και µετά, αν και η φιλελεύθερη εκ-
συγχρονιστική τάση, τουλάχιστονσε επίπεδο ρητορικής τής εκπαιδευτικής πολιτικής, διατη-
ρεί την ηγεµονία της.. Υπό αυτό το πρίσµα,  το καθεστώς ανακαινίζει γνώριµα  παιδαγωγικά 
ιδεολογήµατα του µετεµφυλιακού παρελθόντος ( Έλλην- Χριστιανός, κ.λπ.), προχωρώντας 
στον εµπλουτισµό τους µε νέα (Κοινωνικώς  Νοµιµόφρον Άτοµο), συµβατά µε τις προσδοκίες 
του από την ιδεολογική λειτουργία του εκπαιδευτικού θεσµού.    

Στο πλαίσιο αυτό, η Παιδεία «για την Επανάσταση», έχοντας απώτερο σκοπό τη 
δηµιουργία  «νέων Ελλήνων» (Το Πιστεύω µας, τ.Α΄, ό.π. 10 ), αποτελεί το όχηµα, όχι µόνο 
για την επίτευξη  γνωστικών στόχων αλλά και κυρίως για την εγχάραξη αξιών, συµβατών µε 
το πρότυπο  του νοµιµόρφρονα  πολίτη- µέλους της κοινωνίας και  του «ιδανικού ατόµου, που 
λέγεται Έλλην» (Το Πιστεύω µας, τ. Β΄, 80). Η δυνατότητα  τιθάσευσης  των προσωπικών 
εκδηλώσεων στο πλαίσιο της κοινωνικότητας µε την παροχή ορθής ελληνοπρεπούς αγωγής 
(ό.π., τ.Α΄, 80 και 158-159), καθώς και η  µύηση των νέων στα ατοµικά ελληνικά ιδανικά,  µε 
το σκεπτικό ότι: «προς τον Έλληνα –Χριστιανόν πρέπει να κατατείνουµεν, ως άτοµα, εάν θέ-
λουµε να επανεύρωµεν  το έρµα µας, και εξ’αυτού  εξαρτώµενοι να αναρριχηθώµεν προς τον 
δρόµον  που επιτάσσει η ιστορία και το καθήκον» (ό.π), κυριαρχούν ως σκοπεύσεις της παιδευ-
τικής λειτουργίας στον Παπαδοπουλικό λόγο.  
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Η εκπαιδευτική διαδικασία προσεγγίζεται ως βασικός-«πρωτογενής» τοµέας κρατικής 
ευθύνης.Tο παιδευτικό έργο εξιδανικεύεται, θεωρούµενο κοινωνική/ ανθρώπινη, συµπληρω-
µατική πράξη δηµιουργίας, «επί του βασικού δηµιουργήµατος του Θεού», µε σκοπό τη µόρ-
φωση των  «αυριανών πολιτών- µελών της κοινωνίας», που απαιτούνται « ίνα ως σύνολον, ως 
πολιτεία και ως κοιτίς τους Έθνους, δυνηθούν να φέρουν τη σκυτάλην προς τα κατευθύνσεις 
που επιτάσσει η παράδοσις» (Το Πιστεύω µας, τ.Ε΄, 151).   

Πώς όµως αντιλαµβάνεται «το πρόβληµα» αλλά και το ρόλο της Παιδείας ο ισχυρός 
άνδρας  και άλλα  στελέχη του καθεστώτος;  

Όπως διαφαίνεται, εξάλλου, από  τη σταχυολόγηση και ανάλυση σχετικών αναφορών 
των πρωθυπουργικών λόγων του Γ. Παπαδόπουλου σε εκπαιδευτικά ζητήµατα, η προσπάθεια 
αναδιοργάνωσης, ανασυγκρότησης και ανασύνταξης της Παιδείας αποτελεί προτεραιότητα 
του καθεστώτος (Το Πιστεύω µας, τ.Ε΄, 198). Με το σκεπτικό ότι «Η  Παιδεία είναι το βα-
σικόν υπόβαθρον δι’οιανδήποτε προσπάθειαν» (Το Πιστεύω µας, τ.Β΄, 86),  η επίλυση του  
προβλήµατος της Παιδείας, συναρτάται µε την εθνική επιβίωση (Το Πιστεύω µας, τ.Ε΄, 
149).272  

 Θεωρώντας µείζον εκπαιδευτικό πρόβληµα το εθνικό έλλειµµα στους τοµείς πολιτικής 
και κοινωνικής αγωγής, επαγγέλλεται  την εξυγίανση του δηµόσιου βίου µε την παροχή ελ-
ληνοπρεπούς, ορθής αγωγής, εκτός και εντός σχολικού πλαισίου,  προκειµένου «το άτοµον να 
συµβιβάσει  τας απαιτήσεις µε τας υποχρεώσεις του και τας απαιτήσεις αυτού και των άλ-λων 
ατόµων µεταξύ των. {…}» (ό.π., τ.Α΄, 81). Η αντιµετώπιση των αδυναµιών των παραπάνω 
τοµέων διασυνδέεται άµεσα µε την αποκατάσταση της κοινωνικής και ηθικής νοµιµότητας 
και συνακόλουθα µε την επίτευξη εκπαιδευτικών ιδεωδών, που εµπεριέχονται στο τρίπτυχο: 
Κοινωνικώς  Νοµιµόφρον Άτοµο και ‘Ελλην – Χριστιανός.  

Για το σκοπό αυτό,  κρίνεται απαραίτητη κυρίως  η  αρωγή «των βασικών κυττάρων της 
Πολιτείας: οικογενείας, Παιδείας, Εκκλησίας {…}» ( ό.π., τ.Ε΄, 123). Η ευθύνη της όλης 
προσπάθειας πολιτικο-κοινωνικής εκπαίδευσης/επανεκπαίδευσης των Ελλήνων, «ως υπόβα-
θρον της δηµοκρατικής ζωής», αναλαµβάνεται από το απριλιανό καθεστώς, αφού, όπως υ-
ποστηρίζει ο Γ. Παπαδόπουλος σε µια εµφανή προσπάθεια εξαγνισµού της συνταγµατικής 
εκτροπής,  «όσον και αν φαίνεται αντίνοµον {…}, υπήρξε ανάγκην για την χώραν αυτή, {..}, να 
την δώσει η Επανάστασις. {…}η οποία οσονδήποτε και εάν χαρακτηρίζεται {…} ως δικτατορία, 
δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισµόν». ( ό.π., τ. Α΄, 81).  

Αναζητώντας κοινωνικό έρεισµα και ασφαλώς στήριξη των ευρέου φάσµατος  παιδευ-
τικών του  οραµάτων υπολογίζει στην αξιοποίηση όλων των ανθρώπινων πόρων στο χώρο της 
Παιδείας. Κατά την τιµητική απονοµή δωρεάν πανεπιστηµιακών συγγραµµάτων προς τους 
αριστούχους φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αφού ενοχοποιεί την ελληνική κο-νωνία  
για «την αµαρτίαν της ηµιµαθείας ή της αµαθείας τους {…}που φέρει µετά των άλλων αµαρ-
τιών{…} » (ό.π., τ. Α΄, 158), ζητάει την ιεαραποστολική δράση δασκάλων και µαθητών στην 
επιβεβληµένη σταυροφορία αναδηµιουργίας της Ελλάδος (ό.π., 159), επισηµαίνοντας, ότι  
«{..} Οι φυσιολογικοί δάσκαλοι δεν επαρκούν. Έλθετε  και υµείς ως βοηθοί εις τα χωρία σας. 
{…}. Βοηθήσατε εις τον χώρον της κοινωνικής αγωγής, βοηθήσατε εις τον χώρον της πο-
λιτικής αγωγής,  βοηθήσατε {…} αλλά και  της καθόλου  εξυγιάνσεως {…}». (ό.π.) 

Αποκαλυπτικές για τους ιδεολογικούς προσανατολισµούς κατά τις προσδοκίες του 
καθεστώτος από την εκπαιδευτική διαδικασία, σε επίπεδο µάλιστα παροχής πολιτικής κοι-
νωνικοποίησης, είναι οι παραινέσεις του δικτάτορα προς τους εκπροσώπους των εκπαι-
δευτικών Μέσης και Στοιχειώδους Εκπ/σης, το Μάρτη του 1968.  ∆ηλώνοντας ότι υπάρχουν 
«τοµείς  µεγαλυτέρας σηµασίας  από τον τοµέα των γνώσεων»,  όπως  «η διάπλασις του ελλη-
νικού χαρακτήρος και της ελληνικής ψυχής» (ό.π., τ.Β΄, 65-67), η οποία θεµελιώνεται στην 

                                                 
272 Οι θέσεις αυτές διοχετεύονται  στο σχολείο και υπό τη µορφή διαφωτιστικού υλικού. Ενδεικτικά 
βλ. ∆ιάλεξις: Τα τρία έτη της επαναστάσεως, σ.3,  Γ.Α.Κ. Ν.Η., ΕΚΠ 34, ΦΑΚ.72.  
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κοινωνική αγωγή των νέων Ελλήνων, προτρέπει τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, να ασχο-
ληθούν εντός και εκτός σχολείου, µε µαθητές και γονείς για την επίτευξή τους: «Φροντίσατε 
κύριοι, δια τα βασικά στοιχεία κοινωνικής αγωγής των νέων  Ελλήνων.{…}. ∆ώσατέ τους τας 
ορθάς θέσεις, όχι διδάσκοντάς τους, την πολιτικήν, αλλά διδάσκοντας τους, τι είναι αυτό που 
λέγεται κοινωνία, πώς λειτουργεί, ποια είναι η θέσις  εκάστου προς το σύνολον, {…}. Πρέπει να 
υπάρξει και µια καλυτέρα κοινωνική αγωγή προς τους Έλλληνες. Προσφέρατέ την{…}» (ό.π., τ. 
Β΄, 68).  

Η επιλογή των όρων «Παιδεία» και «Αγωγή» καθώς και οι συναφείς αναφορές στις 
σκοπεύσεις τους στον καθεστωτικό λόγο, παραπέµπουν σε αρχαιοελληνικές εννοιοδοτήσεις 
της κλασικής περιόδου και  ειδικότερα στην ευρεία αντίληψη της παιδευτικής δράσης ως µόρ-
φωση και κουλτούρα,   µε σκοπό τη  γενικότερη πνευµατική και ψυχική καλλιέργεια του ατό-
µου και λιγότερο στην έννοια της εγκυκλίου παιδείας, που παρέχεται συστηµατικά από τον  
εκπαιδευτικό θεσµό,  µε σκοπό την αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου.273 Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων 
Γ.Φραγκάτου  για τη νοηµατοδότηση  του όρου «σύγχρονος παιδεία» και την αντίληψη των 
εκπαιδευτικών ιδεωδών  κατά την υπό µελέτη περίοδο. Σε σχετικό άρθρο του µε τίτλο «Η 
σύχρονος Παιδεία του Έθνους ως θετικός παράγων δια την αξιοποίησιν της οικουµενικής ιδέας 
του ελληνισµού» (∆ΕΕ∆ΕΕ, 1972,137, 1-3) ορίζοντας την Παιδεία ως προσπάθεια µετάδοσης 
της αρετής, επισηµαίνει: «Η γνήσια ελληνική παιδεία δεν απορρέει από επί τα επί µέρους, αλλά 
από τας ιδέας. Η παιδεία συνεπώς περί της οποίας µιλούµεν είναι παιδεία αρετής, υπό την 
πλατείαν έννοια , που είχε ο όρος εις την αρχαίαν ελληνικήν  φιλοσοφίαν, εις τον Πλάτωνα και 
τον Αριστοτέλην{…}.  Ο καλός και καγαθός ανήρ  ήτο η εργώδης επιδίωξις του ατόµου, καθ’ 
όσον δια της ατοµικής τελειώσεως προάγεται το σύνολον και γίνεται  ο πλέον αποτελεσµατικός 
πρόξενος της αθανασίας του µέλλοντος {…}» (∆ΕΕ∆ΕΕ, ό.π., 2) 

  Σύµφωνα  εξάλλου µε τις θέσεις του  Γ. Παπαδόπουλου, η παιδεία,  δρώντας συµπλη-
ρωµατικά µε την έµφυτη κοινωνικότητα του εκπαιδευόµενου, και υπό την αιγίδα της «Επανά-
στασης»,  αποκτά ιδεολογικούς προσανατολισµούς και εξέχουσα πολιτική σηµασία κατά την 
υπό µελέτη περίοδο.  

Η προσωπική εµµονή του στη δηµιουργία του νοµοταγούς πολίτη, µε  αγωγή της  ικα-
νότητας  ένταξης στο θεσµικό κοινωνικό πλαίσιο, το συγκροτούµενο από «κανόνες ηθικής 
ζωής είτε κανόνες κοινωνικής ζωής, ως θεσµοί των νόµων της Πολιτείας, εντός της οποίας 
είναι ενταγµένον το άτοµον», ασφαλώς υπενθυµίζει την κεφαλαιώδη σηµασία  για την επι-
βίωση του καθεστώτος, που ενέχει η εξασφάλιση της κοινωνικής υποταγής στα κελεύσµατα 
της θεόσταλτης επαναστατικής κυβέρνησης, υπό το µανδύα της κοινωνικής νοµιµοφροσύνης 
και φιλόνοµης συµπεριφοράς των ατόµων- πολιτών.  

Εξάλλου, η αναφορά των χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού ιδεώδους που συγκροτεί 
το ιδανικό του  ‘Ελληνα-Χριστιανού, όπως: «φιλόπατρις µέχριν πλήρους αυτοθυσίας», «πνευ-
µατικόν, φιλοσοφούν, εργαζόµενον κατά λόγον», «φιλόνοµος πολίτης», «ανδρείος και λεβέ-
ντης», «Χριστιανός κατά Ευαγγέλιον, Χριστιανός κατά την παράδοσιν, Ορθόδοξος Χριστια-
νός», ηθικά τίµιος, εγκρατής, φιλάλληλος, φιλεύσπαχνος (Το Πιστεύω µας, τ. Β΄, 80-83),διαν-
θισµένα µε εθνικιστικές κορώνες για «το ευρύτερον ιδανικόν Ελλάς»274 αναδεικνύει, σε 

                                                 
273 Για τη συζήτηση της πολυσηµίας της έννοιας «Παιδεία», ενδεικτικά, βλ. Χατζηδήµου, Κ. 2007, 
532-537. 
274 Ενδεικτικές ρήσεις: «∆εν δύναται η Ελλάς να επιβιώσει εις την υδρόγειον, εάν δεν πιστεύουν όλοι οι  
Έλληνες ότι είναι η χώρα-πηγή του αθανάτου ελληνικού πνεύµατος και ότι πρέπει να παραµείνει τοιαύτη 
εσαεί. Πρέπει δε να παραµείνει, διότι ποιας άλλης χώρας ο λαός δύναται κατ΄ άτοµον να έχει περισ-
σότερον  δοκιµασµένον ατοµικόν ιδανικόν , από το ιδανικό των Ελλήνων: Ποιος άλλος λαός έχει µεγα-
λυτέραν ιστορίαν, εποµένως µεγαλύτερο βάθος και εύρος αναφοράς  δια µελέτην  και δι’αναζήτησιν των 
στοιχείων εκείνων τα οποία προσδιορίζουν το  ιδανικόν  «Έλλην πολίτης; » (Το Πιστεύω µας, τ. Β΄, 83).  
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επίπεδο προθέσων /προσδοκιών του καθεστώτος από την εκπαίδευση, το ενδιαφέρον του    
για την  αξιοποίηση  των   κοινωνικών λειτουργιών  του εκπαιδευτικού µηχανισµού.  

Ειδικότερα, επικεντρώνεται στην  ιδεολογική  λειτουργία του σχολείου, 275
επιδιώκοντας  

τη νοµιµοποίησή του, µέσω της καλλιέργειας ή της ενδυνάµωσης συµβατού αξιακού κώδικα 
µε βασικές συνιστώσες του ιδεολογικού του λόγου, όπως: Εθνοσωτήριος/εθνική απριλιανή 
«επανάστασις», Νέα ∆ηµοκρατία, Ελληνοχριστιανικός πολιτισµός, Εθνικισµός, µε έµφαση στη 
διαφύλαξη του ελληνικού τρόπου ζωής και της εθνικής προσωπικότητας, το σεβασµό στο 
ιστορικό παρελθόν, τη διατήρηση της παράδοσης κ.λπ.    

Αντίθετα, υποβαθµίζεται αισθητά, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής της  πολιτικής για 
την εκπαίδευση, η λειτουργία παροχής προσόντων και εξειδίκευσης του σχολείου, κατά την 
περίοδο µάλιστα, άνθισης, διεθνώς, της συζήτησης για την αποτελεσµατικότητα και τον 
εκσυγχρονισµό των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Εντοπίζονται βέβαια κάποιες ισχνές γενικό-
λογες αναφορές για την ανάπτυξη επαγγελµατικής παιδείας, οι οποίες υποστηριζόµενες  από 
υπεραπλουστευµένη επιχειρηµατολογία, δύσκολα θα µπορούσαν να αποτελέσουν ενδείξεις 
πολιτικής βούλησης και εµπεριστατωµένης ανάλυσης για τον προσδιορισµό και την αντιµε-
τώπιση αναγκών τεχνολογικής εξειδίκευσης  και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναµικού, ιδιαί-
τερα µάλιστα, όταν αντί συγκεκριµένης πολιτικής για την οργάνωση και ανάπτυξη παράλ-
ληλου δικτύου επαγγελµατικής εξειδίκευσης, επιλέγονται παραινέσεις ηθικοποιητικού  χαρα-
κτήρα: «Και επιτρέψατέ µου, εκµεταλλευόµενος την ευτυχή αυτήν στιγµή, να είπω προς όλους 
τους νέους της Ελλάδος: Η κοινωνία δεν συγκροτείται µόνο εξ ατόµων  µιας µορφής απασχο-
λήσεως, µιας µορφής υποδοµής εξ απόψεως γνώσεων και µορφώσεως. Η κοινωνία συγκρο-
τείται  εξ οµάδων ατόµων, εκάστης των οποίων τα άτοµα οφείλουν  να έχουν µια ειδικήν µόρ-
φωσιν, και αι οµάδαι αυταί είναι όλαι απαραίτητοι δια τη συγκρότησιν  της κοινωνίας {…}.Μην 
αποβλέπετε  εποµένως όλοι µόνον προς την ανωτάτην Παιδείαν. Προσανατολισθείτε  µε οδηγόν 
τας ικανότητάς σας , τας δυνατότητας των γονέων σας{…}. ∆εν είναι εντροπή  καµιά µορφή 
εργασίας. {…}. Να έχητε οδηγόν της ζωής σας τους ηθικούς κανόνας, τας ηθικάς αξίας του 
Χριστιανισµού. ∆εν έχοµεν ηµείς οι Έλληνες ανάγκην επεξεργασίας  νέων ιδεωδών, νέων α-
ξιών, νέων θέσεων. Αι θέσεις του Ελλληνικού Πολιτισµού και του Χριστιανισµού είναι αναλ-
λοίωτοι κανόνες ζωής, και αν τας ακολουθήσωµεν έχοµεν ασφαλή οδηγόν  δια να συγκροτήσω-
µεν  τη κατευθύνσει των κοινωνίαν σύγχρονον, αλλά και ικανή να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα 
των καιρών». (Το Πιστεύω µας, τ. Ε΄, 44).276 

Λαµβάνοντας υπόψη µας ποιοτικά δεδοµένα της ερµηνευτικής προσέγγισης των 
προαναφερόµενων θεσµικών ενεργηµάτων (Συνταγµατικό κείµενο  του 1968, ο Α.Ν. 129/67, 
το Ν.∆. 793/70),  της  πρώτης νοµικοσυνταγµατικής περιόδου της δικτατορίας (21η Απριλίου 
1967- !η Ιουνίου 73 ),  τις άµεσες ή έµµεσες  παραποµπές τους σε ιδεολογικά προτάγµατά 
της, καθώς και τις επιλογές  της κρατικής ρητορικής για τις σκοπεύσεις  της εκπαίδευσης της 
περιόδου, παρατηρούµε τα εξής :   
� Την  εµφατική παρουσία γενικότερα του όρου «εθνικός» και την αξιοποίησή του για τον 

προσδιορισµό πολιτικών θεσµών (εθνική (ος) πολιτική/ χαρακτήρας της παιδείας) του 
δικτατορικού κράτους, χαρακτηριστικά που παραπέµπουν  σε ουσιώδη  γνωρίσµατα της 
εθνικιστικής ιδεολογίας και κυρίως στην εξέχουσα θέση που επεφύλαξε το καθεστώς 
στην έννοια «έθνος». 277 Μάλιστα, στο νοµοθέτηµα του 1970 (άρθρο 1) έχουµε  αντικα-

                                                 
275 Ειδικότερα  για τις κοινωνικές λειτουργίες του σχολείου, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ευσύνοπτη 
περιγραφή τους στο  Πυργιωτάκης, Ι. 2000, 176-181. 
276 Πρόκειται για απόσπασµα από λόγο που εκφώνησε ο Γ. Παπαδόπουλος σε συγκέντρωση της 
Νεολαίας στο Παναθηναϊκό στάδιο για τον εορτασµό της δεύτερης επετείου «της Επαναστάσεως» 
(21η Απριλίου 1969).  
277 Είναι χαρακτηριστικό ότι το δικτατορικό σύνταγµα του 1968, είναι το πρώτο από τα τυπικά συν-
τάγµατα που ξεχώριζε  «το έθνος»,  ως σύνολο υπερβατικών αξιών, από «το λαό»,  «ως σύνολο  πο-
λιτών στους οποίους ανήκει η κυριαρχία του κράτους», προτιµώντας έτσι,  να κτίσει το ιδεολογικό του 
περίγραµµα σε έννοιες µε ποικίλες ερµηνείες, αξιοποιήσιµες από τις Ένοπλες ∆υνάµεις  για την 
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τάσταση του επιθέτου «ηθική» (άρθρο 1, Σύνταγµα 1968) από το επίθετο «εθνική», 
προσδιορισµού του όρου «αγωγή».  Εξάλλου, όπως έχει ήδη συζητηθεί σε σχετική συ-
γκριτική µελέτη (Φλουρής, Γ. 1995, 332), η  εθνική αγωγή ως  εκπαιδευτικός σκοπός της 
ελληνικής πολιτείας, προτάσσεται κατά την επταετή δικτατορία, για πρώτη φορά από το 
1964-1985,  έναντι του θρησκευτικού, ηθικού, γνωστικού.  

� Τη δεσπόζουσα  θέση των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών ως σταθερή και πάγια µορφω-
τική αξία και στα τρία προαναφερόµενα θεσµικά κείµενα, στοιχείο που παραπέµπει στη 
χρήση πολιτισµικών κριτηρίων (θρησκεία, παράδοση κ.λπ.) και στην πολιτική µεταχεί-
ριση της θρησκείας για τη συγκρότηση εθνικής ταυτότητας, δηλαδή σε γνώριµες  πρα-
κτικές  αντιστοίχως του  εθνικιστικού καθεστωτικού λόγου. Σαφής γίνεται επίσης και η 
παρουσία κυρίαρχων χαρακτηριστικών της ιδεολογίας του νεοελληνικού εθνικισµού, µε 
την υποστήριξη της ενότητας  ελληνικού και χριστιανικού  πνεύµατος, ιδέας αντίθετης µε 
την αστική κοσµοαντίληψη  καθώς και µε τη συνακόλουθη πρωτοκαθεδρία της θρησκευ-
τικής παράδοσης  στη νοηµατοδότηση των εθνικών στόχων σε επίπεδο εκπαιδευτικής 
πολιτικής. 278 

� Την αναφορά στις αξίες και στις παραδόσεις του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού, ως 
διαύλου επίτευξης αναγνωρίσιµων εθνικιστικών στόχων (ενεργοποίηση του εθνικού σώ-
µατος, καταπολέµηση των εθνικών εχθρών, καλλιέργεια αίσθησης εθνικής µοναδικό-
τητας) αλλά και ως ένδειξη της αµηχανίας του ελληνικού εθνικισµού της υπό µελέτη πε-
ριόδου, υπό συνθήκες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επικράτησης του δυτικού ορθολο-
γισµού.  

�  Την επίκληση της εθνικής συνείδησης, διακριτού γνωρίσµατος της εθνικής κοινωνίας, 
ως προς τον εξέχοντα συνεκτικό της ρόλο. 

 
Συµπερασµατικά η  δικτατορική κυβέρνηση  επικεντρώνοντας το ενδαφέρον της στις   

νοµιµοποιητικού-ιδεολογικού χαρακτήρα σκοπεύσεις  για τη λειτουργία το εκπαιδευτικού 
θεσµού και υποβαθµίζοντας φανερά αυτές της παροχής γνώσεων,  προωθεί ιδεώδη (Έλλην –
Χριστιανός, Κοινωνικώς Νοµιµόφρων Άτοµο - Φιλόπατρης κ.λπ.)  που κινούνται στο πλαίσιο 
του αντιδραστικού εκσυγχρονισµού. Ενισχύοντας έτσι  τις διαφαινόµενες αντιδραστικές 
παιδαγωγικές τάσεις τής  προδικτατορικής  περιόδου (1965-1967),    διαφοροποιείται φανερά  
όχι  µόνο  από τις επιλογές της φιλελεύθερης µεταρρύθµισης  του 1964   αλλά και από άλλες 
προγενέστερες,  συντηρητικότερων προσανατολισµών.  Στο όνοµα της ελληνοχριστιανικής 
παιδείας και της ορθής ελληνοπρεπούς αγωγής, θωρακισµένης κατάλληλα έναντι των δια-
βρωτικών επιδράσεων του υλισµού και του κοµµουνισµού,  το πνεύµα του ανθρωπισµού και 
η προσπάθεια  αντιστοίχισης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών  µε τα νέα κοινωνικά  δεδοµένα –
βασικές επιδιώξεις του  προηγούµενου µεταρρυθµιστικού συµβάντος-εξοστρακίζονται ή υπο-
εκπροσωπούνται στην κρατική ρητορική για την εκπαίδευση.  

Η «σύγχρονος» ελληνική παιδεία που ευαγγελίζεται το καθεστώς θεµελιώνεται σε  «υ-
περχρονικά»,  αντιδραστικά αλλά και οικεία ιδεολογήµατα του µετεµφυλιακού παρελθόντος, 
γεγονός  που διευκολύνει  την επιτελεστικότητα πολιτικής του για την εκπαίδευση. Το οικείο  
περιεχόµενό τους για τον εκπαιδευτικό κόσµο,  λειτουργώντας «σαν µανδύας» της έκνοµης 
δράσης τού καθεστώτος, εξασφαλίζει αρχικά τουλάχιστον την αδιαµαρτύρητη συµµόρφωση 
του σχολείου στις σχετικές διαταγές: «Ο µανδύας των ιδανικών δεν κάλυπτε τελείως αλλά 
δηµιουργούσε ερωτηµατικά», δηλώνει η δασκάλα Β.Ψ (Συν.3). Η ίδια, επιχειρώντας να 

                                                                                                                                            
εδραίωση του ηγετικού τους  ρόλου σε όλα  τα επίπεδα της εθνικής ζωής και εν ονόµατι «της  εθνικής 
άµυνας» (Αλιβιζάτος, Ν. 1995, 310-311). 
278 Πρόκειται για µια ακόµη περίπτωση  διείσδυσης της ιδεολογίας του νεοελληνικού εθνικισµού στη 
διαµόρφωση των πολιτικών για την εκπαίδευση, φαινόµενο που, όπως έχει επισηµανθεί,  χαρακτηρίζει 
σταθερά τις επιλογές της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής,  σε επίπεδο σχολικής γνώσης, ιδιαίτερα 
µάλιστα στο χώρο της πολιτικής παιδείας.  Αναλυτικότερα, βλ. Καρακατσάνη, ∆. 2003, 107-111. 
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αιτιολογήσει  ην αδυναµία της να αντιληφθεί άµεσα τις προθέσεις της δικτατορίας, προσθέ-
τει: «Πατήσανε σε πράγµατα που όχι µόνο ήταν οικεία αλλά πλησίαζαν, όχι πλησίαζαν αλλά 
ήταν ιδεώδη. Μιλούσαν για ιδανικά, µας έλεγαν να µιλάµε για ιδανικά  και να κρύβεται πίσω 
από αυτά κάτι άλλο,  εσύ στο σχολείο  δεν το ήξερες αυτό το άλλο απόλυτα, και κάπου στην 
αρχή  µε το όνειρο να διδάξεις, να πεις στα παιδιά σου αυτά που πιστεύεις {…}, ίσως δεν 
ασχοληθήκαµε και πολύ  στην αρχή, αλλά το πράγµα φάνηκε. Όταν γίνεται κάτι µε επιβλητικό 
τρόπο, το πιάνεις, το διαισθάνεσαι. Όσο και αν καλυπτότανε πίσω από τα ελληνοχριστιανικά 
ιδεώδη, που εµείς ήµαστε µεγαλωµένοι µε αυτά, από τη φυλή µας από  τις αρχές µας, την οικο-
γένεια {…}». Οι προθέσεις του δικτατορικού καθεστώτος σαφείς: Λειτουργώντας ως θεµα-
τοφύλακας των εθνικών πατροπαράδοτων ιδεωδών,  αποβλέπει στην θεµιτοποίηση της θεσµι-
κής του δράσης  και στην αποδυνάµωση  των όποιων αντιστάσεων/αντιδράσεων.  
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7.1.2. Ζητήµατα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης  
 
 
Είναι γνωστό, ότι η λειτουργία, η  ανάπτυξη και η εξέλιξη  του  εκπαιδευτικού συστή-

µατος, ως οντότητας διακρινόµενης από στόχους, οργανωτική δοµή και έµψυχο υλικό ε-
ξασφαλίζεται από τις διαρθρωτικές τροποποιήσεις που προκαλεί ο παρεµβατικός ρόλος της 
εξουσίας στις δοµές του. Η οργανωτική δοµή ως κοµβικό σηµείο της διοίκησής του, εξα-
σφαλίζει τη µεταβίβαση εντολών, αρµοδιοτήτων, εξουσίας που απαιτούνται για την επίτευξη 
των στόχων του, αναδεικνύοντας παράλληλα τα επίπεδα ιεράρχησης, την κάθετη και ορι-
ζόντια διάρθρωση των δοµών του. Στην περίπτωση δε της γραφειοκρατικής συγκεντρωτικής 
οργάνωσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, η  ιεραρχία λειτουργεί διαχρονικά ως 
δίαυλος καθυπόταξης/ πειθάρχησης των επιµέρους δοµών του στη µοναδική κεντρική εξου-
σία, µε  εξαναγκασµό ή κατά τον Αλτουσέρ,  µε συµβολική, καµουφλαρισµένη  βία. 

Υπό το πρίσµα αυτό, η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης  κατά την επταετή 
δικτατορία αποτελεί αναµφίβολα πεδίο αλληλεπίδρασης εξουσιαστικών σχέσεων και ιδεολο-
γικών στοχεύσεων,  ανιχνεύσιµων ενδεχοµένως στις θεσµικές δράσεις του καθεστώτος ( ανα-
γκαστικούς νόµους, νοµοθετικά διατάγµατα-συντακτικές πράξεις).  

Οι αρχές της διοικητικής αντίληψης της δικτατορικής κυβέρνησης, γνώριµες από την  
(κατά)-χρήση  του δηµόσιου τοµέα κατά την εναλλαγή των κυβερνήσεων στο µεταπολεµικό 
παρελθόν, αποτυπώνεται στα πρώτα θεσµικά ενεργήµατά της. Πρωταρχικός στόχος της φαί-
νεται να είναι «η εξυγίανση» και «ανανέωση» της εκπαίδευσης και γενικότερα του ευρύ-
τερου δηµόσιου τοµέα, µε την εκκαθάρισή του από αντιφρονούντες. Ο Σάββας Κωνσταντό-
πουλος σε άρθρο του λίγες µέρες µόνο µετά την επιβολή του καθεστώτος, δίνει το στίγµα των 
κυβερνητικών προθέσεων: «Συµβαίνει εις τον τόπον µας να πληρώνει το κράτος διδασκάλους 
και καθηγητάς να διδάσκουν  εις την νεολαίαν ότι έχει χρέος να ανατρέψει το Κράτος αυτό και 
να το καταστρέψει! Η Παιδεία έχει εκτροχιασθεί. Θεωρούµεν αυτονόητον ότι χρειάζεται 
ανανέωσις και δεν έχωµεν καµµίαν διάθεσιν να υπεραµυνθώµεν των σφαλµάτων του παρελθό-
ντος.{…}. Προϋπόθεσις, λοιπόν δια να φέρει την ιδιότητα του κρατικού λειτουργού είναι να 
εγκολπώνεται  ανεπιφυλάκτως  τους σκοπούς του καθεστώτος και να έχει το πάθος να εργασθεί 
δια την πραγµατοποιήσίν τους» (Ελεύθερος Κόσµος, 30/4/67). Λίγο αργότερα,  µέσω της 
ενεργοποίησης του ιεραρχικού µηχανισµού, το υπουργείο ζητεί  µε τηλε-γραφική διαταγή  
από τους επιθεωρητές να αναφέρουν εντός δεκαπέντε ηµερών τους δασκάλους της περι-
φέρειάς τους που διαπνέονται από αριστερά φρονήµατα, καθώς και αυτούς που «στερούνται 
ήθους και χρηστού χαρακτήρος». Για τη συλλογή των στοιχείων επισηµαίνουν την ανάγκη 
συνεργασίας τους µε τις κατά τόπους αστυνοµικές και στρατιωτικές αρχές (∆ούκας, Τρ. 2008, 
139). Η νοµιµοποίηση των εκκαθαρίσεων στη δηµόσια διοίκηση επιχειρείται µε την άµεση 
και διαδοχική  λήψη θεσµικών ενεργηµάτων, προφανώς  αντίθετων µε την ισχύουσα νοµική 
τάξης, όπως279:   

- Ο Α.Ν 4/1967 (Φ.Ε.Κ.67, Α΄, 10 Μαίου 1967) « Περί αποκαταταστάσεως ευρυθµίας 
εις την λειτουργίαν των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, 
οργανισµών κ.λπ.» και ο συµπληρωµατικός του Α.Ν. 19/ 67 « Περί τροποποιήσεως, συµπλη-
ρώσεως  κ.λπ. του Αναγκαστικού Νόµου 4/1967» (Φ.Ε.Κ. 85, Α΄,27 Μαϊου 1967). Με τους 
νόµους αυτούς θέτονταν σε  εξάµηνη διαθεσιµότητα αρχικά  µε δυνατότητα παράτασης, όσοι 

                                                 
279
Γι’αυτό άλλωστε επιχειρήθηκε η άρση των νοµικών εµποδίων που συνιστούσαν οι προβλεπόµενες 

εγγυήσεις µονιµότητας των δηµοσίων υπαλλήλων από το Σύνταγµα του 1952, µε εξωσυνταγµατική 
αναστολή  των σχετικών διατάξεων ή µε την έκδοση συντακτικών πράξεων, οι οποίες, λόγω του 
τυπικού κύρους που τους  είχε προσδοθεί, υποκαθιστούσαν τους συνταγµατικούς κανόνες (Αλιβιζάτος, 
Ν. 1995, 616-617).  
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υπάλληλοι δεν επιδείκνυαν πνεύµα συνεργασίας µε τους ανωτέρους τους ή δεν ήταν επαρκείς  
για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας τους. Ειδικότερα  µε τον Α.Ν 4/67 εθεωρείτο 
λήξασα η θητεία όλων των ανώτερων στελεχών του δηµόσιου τοµέα (διοικητών, υποδιοι-
κητών δηµοσίων υπηρεσιών, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου) και άλλων επιστηµονι-
κών ιδρυµάτων  (Κέντρου Επιστηµονικών Ερευνών, Βασιλικό Ίδρυµα Ερευνών, Ίδρυµα Κρα-
τικών Υποτροφιών κ.λπ.).280 Απολύονται έτσι µέλη διοικητικών συµβουλίων οργανισµών κοι-
νής ωφελείας, , αιρετοί σύµβουλοι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και εν ενεργεία νο-
µάρχες «δι’ έλλειψιν υγιών κοινωνικών αντιλήψεων» (άρθρο 1&2 του Α.Ν. 6/67). Επιπρό-
σθετα,  µε βάση το προαναφερόµενο θεσµικό πλαίσιο, διασφαλιζόταν η συγκρότηση και η ε-
πάνδρωση διοικητικών συµβουλίων και εφορειών σχολικών επιτροπών  καθώς και οργανι-
σµών µε αξιωµατικούς, οικείους µητροπολίτες και έγκριτους πολίτες. 281  

- Η Συντακτική πράξη Θ΄ «Περί τροποποιήσεως των περί νοµιµοφροσύνης των 
υπαλλήλων διατάξεων» (Φ.Ε. Κ. 125/67, Α΄, 18/22 Ιουλίου 1967) µε την οποία επιταχύνεται  
η αποψίλωση του δηµόσιου τοµέα και άλλων ιδρυµάτων από τους αντιφρονούντες, αφού 
σύµφωνα µε το άρθρο1 προβλέπεται η οριστική απόλυση από την υπηρεσία τους των µη νοµι-
µοφρόνων υπηρετούντων  υπαλλήλων, των µελών του Συµβουλίου Επικρατείας, του Αρείου 
Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, των έκτακτων 
καθηγητών και εντεταλµένων υφηγητών των Πανεπιστηµίων, του Πολυτεχνείου και των Α-
νωτάτων Σχολών, των υπαλλήλων της Βουλής και του διδακτικού προσωπικού των ιδιωτικών  
διδακτηρίων και φροντιστηρίων.  

Με εµφανή µάλιστα την επίκληση ιδεολογηµάτων της εθνικοφροσύνης, προχωράει στη 
διεύρυνση του ορισµού της νοµιµοφροσύνης, κατ’αποµίµηση του αµερικανικού «προτύπου» 
(Αλιβιζάτος, Ν., ό.π., 619). Ως µη νοµιµόφρων ορίζεται έτσι «ο υπάλληλος ή υπηρέτης ή 
έργάτης όστις  εµφορείται υπό κοµµουνιστικών  ή αντεθνικών ιδεών ή προπαγανδίζει υπέρ 
αυτών ή  καθ’οιονδήποτε τρόπον  συνεργεί εις την διάδοσιν αυτών, η εξαίρει ταύτας ή έχει 
καθ’οιονδήποτε τρόπον επαφήν  ή συννενόησιν  µετά των οπαδών των ιδεών τούτων, ή στρέ-
φεται κατά του κρατούντος πολιτειακού καθεστώτος, ή των βασικών θεσµών αυτών, ή ακο-
λουθεί αντεθνικά ή κοµµουνιστικά συνθήµατα, ή µετέχει στάσεως ή απαγορευµένης δηµοσίας 
εν υπαίθρω συναθροίσεως εις ην ρίπτονται συνθήµατα αντεθνικά ή κοµµουνιστικά ή παρο-
τρύνει ή συνηγορεί υπέρ τοιαύτης στάσεως και συναθροίσεως ή µετέχει δηµοσίας συναθροί-
σεως  προς διάταραξιν της δηµοσίας τάξεως, ή εκτελεί πράξεις  προβλεποµένας υπό του νό-
µου 375/1936»(άρθρον 2, Θ΄Συντακτική Πράξις, ό.π.). 282 

Η ευθύνη ελέγχου της νοµιµοφροσύνης µεταβιβάζεται στον αρµόδιο υπουργό, ενώ ως 
µέσο ελέγχου της ορίζεται  η υποβολή γραπτής δήλωσης των ενδιαφεροµένων στις υπηρεσίες 
που υπάγονται (άρθρον 3, ό.π.). Στο πλαίσιο αυτό,  200.000 δηµόσιοι  και µη υπάλληλοι υπο-
χρεώθηκαν να υπογράψουν την εν λόγω δήλωση, ενώ αρκετές χιλιάδες απ’αυτούς απολύθη-
καν ακόµη και στη βάση ψευδών καταγγελιών  (Αλιβιζάτος, Ν., ό.π., 620).283  

Με την επόµενη συντακτική πράξη (Ι΄Συντακτική Πράξη, Φ.Ε.Κ, 125, 22 Ιουλίου 1967) 
διευρύνεται το θεσµικό άλλοθι για την «εξυγίανση» του δηµοσίου τοµέα, µε την επίκληση όχι 

                                                 
280 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Κ.Θ ∆ηµαράς, γενικός διευθυντής του Ι.Κ.Υ από την ίδρυσή του το 1951, 
τέθηκε σε εξάµηνη διαθεσιµότητα µε την επίκληση των παραπάνω διατάξεων (ακαταλληλότητα –έλ-
λειψη συνεργασίας µε την προϊσταµένη του αρχή) (∆ούκας, Τρ., ό.π., 140) 
281  Στο πλαίσιο αυτό οι δ/ντές των σχολείων  καλούνται από τους επιθεωρητές να αποστείλουν  
σχετική κατάσταση  µε ονόµατα ευυπόληπτων πολιτών. 
282 Ορίστηκε µάλιστα και προθεσµία έξι µηνών από την έναρξη της ισχύος του νοµοθετήµατος (αργό-
τερα µε νέα συντακτική πράξη παρατάθηκε µέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 1958),  για τον έλεγχο της 
νοµιµοφροσύνης των υπαλλήλων από τον αρµόδιο υπουργό. 
283 Αδιευκρίνιστος παραµένει ο τελικός αριθµός των απολυθέντων δηµοσίων υπαλλήλων, ωστόσο σύµ-
φωνα µε ενδεικτικές πληροφορίες από επίσηµες πηγές, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριµήνου 
αποχώρησαν από την υπηρεσία 572 δηµόσιοι υπάλληλοι µε απόλυση ή «παραίτηση» (Αλιβιζάτος, Ν., 
ό.π, 620).   
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µόνο πολιτικών αλλά και ηθικών λόγων, αφού απολύσεις υπηρετούντων υπαλλήλων «δύνα-
νται να γίνωσι: α) εάν επέξειξαν  διαγωγήν κακοήθη ή ασυµβίβαστον  προς την υπηρεσίαν των, 
β) εάν επέδειξαν ανικανότητα ή ανεπάρκειαν κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων των, γ) εάν 
εκ δολίας  προαιρέσεως ή εξ ιδιοτελείας παρέβησαν τα καθήκοντά των, δ) εάν δι’ οποιονδήποτε 
λόγον δεν κέκτηνται το απαιτούµενον ηθικόν κύρος δια την άσκησιν του λειτουργήµατος ή της 
υπηρεσίας αυτών και ε) εάν δηµοσία  ήσκησαν  προσηλυτισµόν  υπέρ µιας πολιτικής παρατάξ-
εως ή επέτυχον αθεµίτως υπηρεσιακά ή άλλα ωφελήµατα δια της χρησιµοποιήσεως πολιτικών 
µέσων» (άθρον 2). 

∆υνάµει του ίδιου νοµοθετήµατος θεσπίζεται η συνοπτική διαδικασία απόλυσης υπαλ-
λήλων (δίνεται τετράµηνη προθεσµία έναρξης των εκκαθαρίσεων)  µε αµετάκλητη υπουργική 
απόφαση (άρθρον 1). Ειδικότερα µε   την επίκληση του άρθρου 6 του  Α.Ν. 4/67 αρχίζουν οι 
διώξεις και σε επίπεδο δηµόσιων λειτουργών στοιχειώδους εκπαίδευσης. Αν ληφθεί υπόψη ό-
τι οι δυσµενείς υπηρεσιακές και κοινωνικές συνέπειες τέτοιων πρακτικών (ταπείνωση, βαθ-
µολογική υποβίβαση, ανάκληση απόσπασης από το εξωτερικό µε άµεση συνέπεια τη διακοπή 
συνυπηρέτησης και τη δηµιουργία οικογενειακών προβληµάτων, διακοπή επιµορφωτικών 
σπουδών, αποκλεισµό από διαγωνισµό µετεκπαίδευσης κ.λπ.) σε εκπαιδευτικούς που διέθεταν 
µάλιστα εύηµες µνείες για την επιστηµονική και κοινωνική τους δράση, εξασφαλίζουν έστω 
και φαινοµενικά την πολυπόθητη συµµόρφωση τους, τότε γίνεται αντιληπτό ότι πρώτη προτε-
ραιότητα του νεοπαγούς καθεστώτος είναι η εξαπόλυση ιδεολογικής επιθετικής επιχείρησης 
µε διττή στόχευση: την πειθάρχηση και την ιδεολογική ενσωµάτωση του διδακτικού προ-
σωπικού (Παπαδάκης, Ν.- Σπαθαράκη Α. 2004). 

Αξιοσηµείωτη  είναι επίσης η διοικητική αναλγησία και ο αυταρχισµός τού καθεστώτος 
απέναντι στους διωχθέντες  εκπαιδευτικούς,  αφού δεν τους παρέχεται η δυνατότητα υπερά-
σπισης της θέσης τους και συνακόλουθης αναίρεσης  της σχετικής απόφασης. Το καθεστώς 
διώξεων και τροµοκρατίας που επικρατεί  στο χώρο της εκπαίδευσης φαίνεται να ταπεινώνει 
και να σφραγίζει τον επαγγελµατικό βίο υπηρετούντων εκπαιδευτικών της περιόδου. Χαρα-
κτηριστική  είναι η περίπτωση του δασκάλου Νεστορίου  Ε.Χ που τέθηκε σε εξάµηνη διαθε-
σιµότητα µε την αριθ. 12512 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 396, Γ΄, 23-10-67), χωρίς καµιά 
αιτιολογία. Ο Λ.Χ σύµφωνα µε µαρτυρία της συζύγου του Χ.Β (Συν. 1), ως άπειρος οδηγός, 
εξετράπη της πορείας του και  προσέκρουσε µε το αυτοκίνητό του σε πινακίδα µε το έµβληµα 
της 21ης Απριλίου, λίγα µέτρα έξω από το χωριό του. Αν και στη συνέχεια ανέθεσε σε τεχνίτη 
την επισκευή της, το ατύχηµά του, θεωρήθηκε, «από τους χαφιέδες του χωριού» αντικα-
θεστωτική πράξη και σε συνδυασµό µε το κεντρώο «ποιόν»  της ευρύτερης οικογένειάς του, 
αποτέλεσε το λόγο της εξάµηνης αποµάκρυνσής του από την υπηρεσία,284 ο οποίος ωστόσο, 
δεν του ανακοινώθηκε ποτέ επισήµως.  Σε υπηρεσιακή  αναφορά του ίδιου προς τη ∆/νση 
Εκπ/σης Ελλήνων Εξωτερικού του ΥΠ.Ε.Π.Θ, µέσω του Συµβούλου Εκπ/σης του Αννό-
βερου,285 δεκατέσσερα χρόνια µετά, καταγράφονται κάποιες από τις αρνητικές επιδράσεις που 
η υπηρεσιακή αυτή µεταβολή επέφερε στη επαγγελµατική του εξέλιξη:  

 
« {…} Συγκεκριµένα υπηρέτησα µε απόσπαση στη ∆υτ. Γερµανία  από τον Ιανουάριο του 

1965 µέχρι τον Ιούνιο του 1967, δηλαδή , 2 ½ χρόνια και αυτά όχι συνέχεια, γιατί το σχολικό 
έτος 1965-66 η απόσπασή µου ανανεώθηκε  στις 4.10.65 και µου κοινοποιήθηκε στις 15.10.65 

                                                 
284 Σύµφωνα µε µαρτυρία της συζύγου του (ο ίδιος δεν είναι εδώ και µια δεκαετία στη ζωή), το συµβάν 
έπεσε στην αντίληψη «του πληροφοριοδότη» (αναφέρεται σ’αυτόν που θεωρείτο  «το µάτι του κάθε-
στώτος») του χωριού και στη συνέχεια µεταφέρθηκε στις αρµόδιες υπηρεσίες. Άτυπη πληροφόρηση 
όµως  για την αιτία του διωγµού του, είχε  και από τον αδελφό του, ανώτατο στρατιωτικό, ο οποίος  
µάλιστα, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε,  δεν   πόρεσε να αποτρέψει την τιµωρία του.   
285 Κατά το σχολικό έτος 1980-81 υπηρετεί µε απόσπαση στο Delmenhorst ∆υτ. Γερµανίας , η οποία 
όµως δεν ανανεώνεται για το επόµενο σχολικό έτος, λόγω συµπλήρωσης 5/ετίας µε συνυπολογισµό 
παλαιότερης απόσπασης.  Ανανεώνεται πάντως  της συζύγου του.  
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στην οργανική µου θέση στην Ελλάδα  όπου στο µεταξύ είχα αναλάβει υπηρεσία.  Το καλοκαίρι 
του 1967 δεν ανανεώθηκε η απόσπασή µου. Η ανάκληση αυτή είχε δυσµενείς συνέπειες, γιατί 
αφενός ανέκοψε προσπάθειά µου επιµορφώσεως στο Πανεπιστήµιο της Κολωνίας, αφετέρου 
τέθηκα σε 6/µηνη διαθεσιµότητα, δεν εγκρίθηκε η συµµετοχή µου σε διαγωνισµό µετεκπα-
ιδεύσεως  και αργότερα υποβιβάστηκα βαθµολογικά, χωρίς ποτέ να µου δοθεί καµιά εξήγηση.  
Αυτά ήταν ό, τι απεκόµισα από την πρώτη απόσπασή µου στη ∆υτική Γερµανία.{…}.» 
(Ατοµικός Φάκελος Ε.Χ, Αταξινόµητο Υλικό Γ.Α.Κ.Ν.Η ). 

 
Η Χ.Β αναφερόµενη επίσης στη συναισθηµατική κατάσταση του συζύγου της κατά το 

διάστηµα που τελούσε σε διαθεσιµότητα, µιλάει για το στιγµατισµό που υπέστη, αφού ακόµη 
και γνωστοί συνάδελφοι απέφευγαν τις επαφές µαζί του για να µην κακοχαρακτηριστούν.  Ο 
ίδιος δε απέφευγε τις πολιτικές συζητήσεις, αισθανόµενος «πάντα τη δαµόκλειο σπάθη». 
Αρνητικές επιπτώσεις είχε το περιστατικό και στην υπηρεσιακή του εξέλιξη, αφού παρά του 
ότι επρόκειτο για ένα δάσκαλο αυξηµένων ουσιαστικών προσόντων- όπως προκύπτει και από 
τις υπηρεσιακές εκθέσεις αξιολόγησής του, εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια επιµόρφωσης και 
επαγγελµατικής ανέλιξης,  µετά την επαναφορά του στην υπηρεσία, (Συν.1). 

Η εκκαθάριση του εκπαιδευτικού µηχανισµού επεκτάθηκε και στο επίπεδο των ανώ-
τερων στελεχών του. Σε διαθεσιµότητα ενός εξαµήνου τέθηκαν µε Κοινές Πράξεις (78660, 
8/13 Ιουνίου 1967, Φ.Ε.Κ. 247, Β΄ & 2766, 8/13 Ιουνίου 1967, Φ.Ε.Κ, Β΄)  ο αντιπρόεδρος 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ν. Κρητικός (πριν την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου), ο γενικός επιθεωρητής σχολείων αλλοδαπής, ο Αντ. Κατσαρός, έξι επιθεωρητές µε-
σης εκπαίδευσης και ένδεκα επιθεωρητές  δηµοτικής, οι οποίοι µετά τη λήξη της ποινής τους, 
απολύθηκαν από την υπηρεσία, «διότι δεν επέδειξαν την αναγκαίαν αφοσίωσιν εις την εκτέ-
λεσιν του έργου ουδέ εξετέλεσαν τούτο καταλλήλως» (∆ούκας, Τρ., ό.π., 143). Παράλληλα το 
καθεστώς προχώρησε, µε απόρρητα έγγραφα της Στρατιωτικής ∆ιοίκησης Αθηνών, σε διο-
ρισµό νέων δοτών διοικήσεων στις Οµοσπονδίες εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης – µε εµφανή κριτήρια νοµιµοφροσύνης-286 προκειµένου, ελέγχοντας 
το συνδικαλιστικό µηχανισµό, να απενεργοποιήσει πυρήνες τους όποιους πυρήνες αντίστα-
σης και αµφισβήτησης της πολιτικής του (ό.π).  

Επίσης µε τον προσδιορισµό του υπαλληλικού καθήκοντος  και των πειθαρχικών αδικη-
µάτων στο Ν.∆. 750/1970 (Φ.Ε.Κ. 281, Α΄, 15/21 ∆εκεµβρίου 1970) «Περί του Πειθαρχικού 
∆ικαίου των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»  
θεσµοθετείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου της  δράσης των κρατικών λειτουργών εντός 
και εκτός υπηρεσίας, µε προφανή σκοπό την εξασφάλιση της συµµόρφωσής τους στο υφιστά-
µενο «πολιτειακό ή κοινωνικό καθεστώς». Στο πλαίσιο αυτό το υπαλληλικό καθήκον καθο-
ριζόµενο  «τόσον εκ των κειµένων διατάξεων, εγκυκλίων, οδηγιών και διαταγών επιβαλλοµέ-
νων  τω υπαλλήλω υποχρεώσεων, όσον και εκ της καθόλου εντός και εκτός της υπηρεσίας ε-
κάστοτε  τηρητέας εν γένει διαγωγής του» (άρθρο παρ.1 &2), επεκτείνει  το πεδίο ελέγχου  
της επαγγελµατικής δράσης  του υπαλλήλου και χρονικά και ποιοτικά. Στην περίπτωση του 
δασκάλου ως δηµοσίου υπαλλήλου, συµβάλλει, σε συνδυαστική δράση και µε τη συγκρότηση 
ενός  πολυεπίπεδου συστήµατος  υπηρεσιακού ελέγχου, στην καθυπόταξη της σχολικής και 
εξωσχολικής δράσης του στα κελεύσµατα των κυβερνώντων. 

Έτσι, η ιδεολογική καταστολή των κρατικών λειτουργών επιχειρείται µέσω της επιβο-
λής ενός άτεγκτου κώδικα επαγγελµατικής συµπεριφοράς αλλά ωστόσο φαινοµενικά δίκαι-
ου.287 Η  επίκληση των πατροπαράδοτων εθνικών ιδανικών και του ιδεολογήµατος της χρη-

                                                 
286 Αποκαλυπτικό είναι το σχόλιο του ∆ιδασκαλικού Βήµατος, στο οποίο αναφέρεται ότι το ένα από τα 
µέλη είναι έφεδρος  Ταγµατάρχης, ενώ άλλα δύο λοχαγοί «αγωνισθέντες εις τους αγώνας του έθνους 
κατά των Κοµµουνιστοσυµµοριτών» (∆ιδασκαλικόν Βήµα, 1967, 618). 
287  Πρόκειται για χαρακτηριστικό τού εν λόγω δικαίου, εµφανές από τη συµπερίληψη πειθαρχικών 
αδικηµάτων,  όπως: «η έλλειψις πίστεως και αφοσιώσεως προς την Πατρίδα και τα εθνικά ιδεώδη, η 
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στής διοίκησης κατά την αναφορά των «πειθαρχικών αδικηµάτων» αιτιολογεί και εν τέλει 
ηθικοποιεί τον αυταρχισµό του. Παράλληλα υποστασιοποιώντας τον εξουσιαστικό έλεγχο 
καθιστά την υποταγή των υποκειµένων στις άνωθεν διαταγές φυσική και αναπόφευκτη πραγ-
µατικότητα.  

Η πρώτη πάντως άµεση πράξη ανατροπής των µεταρρυθµιστικών κεκτηµένων τού 
1964, εντάσσεται στην αποψίλωση ιδρυµάτων από αντιφρονούντες. Πρόκειται για την  κα-
τάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µε τον Α.Ν. 59/67 (Φ.Ε.Κ. 110, Α΄, 24/30 Ιουνίου 
1967) και την αυτοδίκαιη επαναφορά των στελεχών του στις θέσεις που κατείχαν πριν το 
διορισµό τους σ’αυτό.  

Το εν λόγω ίδρυµα,  θεσµοθετηµένο δυνάµει του Ν.∆.4379/64 (άρθρο 21.1), ενσάρκωνε 
ουσιαστικά το ενδιαφέρον των µεταρρυθµιστών για τον περιορισµό της γραφειοκρατικής και 
συγκεντρωτικής οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος και την ποιοτική αναβάθµιση των 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών,  µε τη δραστηριοποίησή του σε τοµείς, όπως: η επιστηµονική προ-
σέγγιση εκπαιδευτικών προβληµάτων, η µετεκπαίδευση των διδακτικών στελεχών όλων των 
τύπων σχολείων, η επιστηµονική καθοδήγηση του εποπτικού προσωπικού της εκπαίδευσης, η 
ορθολογική οργάνωση της διοίκησης, η επιλογή άξιων στελεχών εκπαίδευσης (Ν.∆. 4379/64, 
άρθρο 21.1).  

Σε συνέντευξη τού  υπουργού Παιδείας κ. Καλαµποκιά,  η κατάργησή του προβάλλεται 
ως θεσµική έκφραση της υποτιθέµενης καταδίκης του στη συνείδηση του εκπαιδευτικού κό-
σµου και του ελληνικού λαού.288 Ανάγεται επίσης σε πράξη εθνικού συµφέροντος, µε το 
επιχείρηµα της καθυπόταξης τού οργάνου σε επιζήµιες ιδεολογικές σκοπιµότητες, όπως: η 
υποταγή της Παιδείας σε µια πολιτική παράταξη και η µετατροπή της σε κοµµατικό µετερίζι, 
λόγω της υπερίσχυσης κοµµατικών και όχι επιστηµονικών κριτηρίων κατά τη στελέχωσή του, 
η «άκρως διαβρωτική» επίδραση τού φρονήµατος και του ήθους των στελεχών του στους εκ-
παιδευτικούς και  η αντεθνική αντιµετώπιση εκπαιδευτικών ζητηµάτων, αντίθετη «προς τας 
παραδόσεις του έθνους και την µακράν αυτού ιστορίαν». (∆ηµαράς, Α., ό.π, 294-295). 

Εξάλλου, η αντιµεταρρυθµιστική πολιτική του καθεστώτος παρουσιάζεται από κυ-
βερνητικούς αξιωµατούχους  του ως επιβεβληµένο µέτρο, λόγω των επιζήµιων ρυθµίσεων του 
πρόσφατου εκπαιδευτικού παρελθόντος. Ο Θ. Παπακωνσταντίνου, που φέρεται ως ένας εκ 
των δύο βασικών εισηγητών του αναγκαστικού νόµου, υποστηρίζει : «Η εκπαιδευτική µε-
ταρρύθµιση 1964-67 είχε δηµιουργήσει χαώδη κατάσταση, γιατί τα περισσότερα από τα µέτρα 
που επέβαλε ήσαν άστοχα  και χωρίς υποδοµή και γιατί ενήργησε µε κριτήρια όχι επιστηµονικά 
και παιδαγωγικά, αλλά καθαρώς δηµοκοπικά.  Με τα µέτρα αυτά {…} που «παρεθόθησαν εις 
την δόξαν της ιστορίας» (κατά τον Γ. Παπανδρέου), και χαρακτηρίσθησαν «πνευµατική  επο-
ποιϊα» από τον γοερώς ηµιµαθή παρακεντέ του, έπεσεν η εκπαιδευτική στάθµη του ελληνικού 
λαού όπως ήταν αναπόφευκτο». (Παπακωνσταντίνου, Θ. 1987, 144). Παράλληλα ο κ. Κ. 
Κούρνιας, Γενικός ∆/ντής της Γενικής Εκπαιδεύσεως του ΥΠ.Ε.Π.Θ, αποδίδει το «θνη-

                                                                                                                                            
επιδίωξις της ανατροπής ή υπονοµεύσεως του υφιστάµενου πολιτειακού, ως και η καθ’οιονδήποτε τρό-
πον εκδήλωσις υπέρ αρχών και προγραµµάτων κοµµάτων διαλυθέντων και τεθέντων εκτός νόµου ή 
οργανώσεων διαλυθεισών δια δικαστικής αποφάσεως, β)πάσα πολιτικού χαρακτήρα ενέργεια από-
τελούσα δηµοσίαν εκδήλωσιν πολιτικών φρονηµάτων  ή άσκησιν  πολιτικού προσηλυτισµού , γ) η εν υ-
πηρεσία ή εκτός αυτής αναξιοπρεπής  διαγωγή ή παράστασις, δ) η επί χρήµασι χαρτοπαιξία και ιδία εν 
δηµοσίω κέντρω {…}, στ) η προφορικώς ή εγγράφως  άσκησις κριτικής των πράξεων της προϊσταµένης 
αρχής, η προδίδουσα έλλειψιν σεβασµού προς αυτήν{…}. ιγ) µη προσήκουσα συµπεριφορά προς τους 
πολίτας{…}, η ανεπίτρεπτος παρέµβασις υπέρ ή κατά τρίτου τινός ή η αδικαιολόγητος προτίµησις 
νεοτέρων  επί παραµελήσει παλαιοτέρων» (άρθρο 1, παρ. 2). 
288 Η κυβέρνηση φέρεται να  προχωράει στη διάλυσή του,  ικανοποιώντας, όπως δηλώνει ο καθ’ύλην 
αρµόδιος υπουργός Παιδείας κ. Καλαµποκιάς, «την γενικήν καταγραυγήν  κατά του αποτυχόντος, πο-
λυαρίθµου και πολυδαπάνου τούτου οργάνου, το οποίον αποκαλούµενον Ινστιτούτον, ουδέ καν ελλη-
νικήν ονοµασίαν είχ.» (Συνέντευξη στην Εφηµερίδα Ελεύθερος Κόσµος, 30 Ιουνίου 1967, όπως 
παρατίθεται στο ∆ηµαράς, Α., ό.π., τοµ.β΄, 294). 
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σιγενή» χαρακτήρα της και ως εκ τούτου την κατάργησή της στον τρόπο προβολής και ε-
πιβολής της ( Κούρνιας, Κ. 1974, τοµ.Α΄, όπως παρατίθεται στο ∆ούκας, Τρ. , ό.π, 148).  

Έτσι, η ολοκληρωτική ανατροπή της µεταρρύθµισης επέρχεται µε τον Α.Ν. 129/67 
(Φ.Ε.Κ 163, Α΄, 19/25 Σεπτεµβρίου 1967) « Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής 
Εκπαιδεύσεως και άλλων τινών διατάξεων»,  λίγο πριν την έναρξη του σχολικού έτους 1967-
68,  µε την  κατάργηση θεσµικών µέτρων  που αφορούν πρωτίστως δοµικά  (π.χ έτη υποχρεω-
τικής φοίτησης κ.λπ.) και δευτερευόντως ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ επαναφορά  καθαρεύ-
ουσας) του εκπαιδευτικού συστήµατος. Αναλυτικότερα:  

 - Καθιερώνεται η εξαετής φοίτηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση. (άρθρο 3, παρ.1), µε  
τη δυνατότητα επέκτασής της στα εννιά χρόνια. Πρόκειται όµως για πρόβλεψη ασύµβατη µε 
το πνεύµα του αναγκαστικού νόµου, λόγω της θέσπισης εισαγωγικών  εξετάσεων από το 
δηµοτικό στο γυµνάσιο (άρθρο 8, παρ. 3).289   

Εξάλλου, οι διαφορετικές απόψεις που διατυπώθηκαν  από την Επιτροπή Παιδείας για 
τον καθορισµό των ετών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δεν λήφθηκαν υπόψη,  λόγω και των 
πολιτικών συγκυριών. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η απουσία δέσµευσης από την πλευρά της 
πολιτικής ηγεσίας για την υλοποίηση των πορισµάτων της Επιτροπής, προσδίδει το χαρα-
κτήρα τής ηµιεπίσηµης εκπαιδευτικής πολιτικής στις προτάσεις της, χωρίς να αναιρεί ασφα-
λώς  τη συµβολή τους στην εµβάθυνση του ιστορικού προβληµατισµού για την εξέλιξη των 
εκπαιδευτικών θεσµών της επταετίας (∆ούκας, Τρ., ό.π., 285).290  Επιπρόσθετα, στα πλαίσια 
της παρούσας µελέτης, αναγκαία κρίνεται η συζήτησή τους, βάσει των αξιολογικών δεσµεύ-
σεών της για τον ισότιµο ρόλο διαδικασίας λήψης ή µη  αποφάσεων και της θεσµικής αποτύ-
πωσή τους  κατά την ανάλυσή της εκπαιδευτικής πολιτικής.   

Ειδικότερα, αναφορικά µε το εξεταζόµενο θέµα η Επιτροπή µέσα από πολλές συζητή-
σεις και αντιπαραθέσεις προτείνει οκταετή υποχρεωτική εκπαίδευση στο δηµοτικό σχολείο,  
για παιδιά από έξι  έως δεκατεσσάρων  ετών, µε δυνατότητα επέκτασης και στα εννιά χρόνια, 
καθορίζοντας ουσιαστικά την ηλικία ως κριτήριο διάρκειας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(Πορίσµατα  Επιτροπής Παιδείας, 1971-73, 1974, 40). 

. Πρόκειται για πρόταση η οποία συνεπιφέρει και αναδιάρθρωση της µέσης εκπαί-
δευσης, αφού τα έξι χρόνια φοίτησης προβλέπεται  να διανύονται στο εξάχρονο δηµοτικό, µε-
τά από αναθεώρηση του προγράµµατος σπουδών του, ενώ  τα δύο υπόλοιπα,  στο διετή κατώ-
τερο κύκλο του 6ταξίου γυµνασίου. Το πρόγραµµα σπουδών θα είναι ενιαίο, προκειµένου να 
αποφευχθούν οι επαναλήψεις  και επικαλύψεις της διδασκόµενης ύλης (ό.π., 40). Η µετά-
βαση των αποφοίτων του δηµοτικού σχολείου στο κατώτερο γυµνάσιο διεξάγεται χωρίς εισα-
γωγικές εξετάσεις.  

Για την εφαρµογή της προαναφερόµενης διαρθρώσεως απαιτείται η ίδρυση γυµνασίων 
κατωτέρου κύκλου. Σε περίπτωση  όµως που αυτό δεν καθίσταται δυνατό, τα δύο τελευταία 
έτη σπουδών θα διανύονται στο 6ετές δηµοτικό σχολείο µε την προσθήκη δύο ακόµη τάξεων. 
Οι απόφοιτοί του θα µπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στον ανώτερο κύκλο του 

                                                 
289 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο υπουργός Παιδείας Θ. Παπακωνσταντίνου, επιχειρώντας να απαντήσει σε 
αρνητικά σχόλια του τύπου για τη συρρίκνωση των ετών υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τρία χρόνια,  
συγκριτικά µε τις προβολέψεις του Ν.∆. 4379/64, υποστηρίζει: «ουδέποτε είχεν εφαρµοσθεί εννεατής 
υποχρεωτική εκπαίδευσις, υπάρχει δε εις τον νέον Σύνταγµα πρόβλεψις περί αυξήσεως των ετών 
υποχρεωτικής φοιτήσεως πέραν των εξ.» (∆ούκας. Τρ., ό.π.,  σ. 167).  Πάντως όπως προκύπτει και από 
την  καταγεγραµµένη συζήτηση των µελών του υπουργικού συµβουλίου για το σχέδιο συντάγµατος 
της επιτροπής Μητρέλια, προέκυψαν και εντός της δικτατορικής κυβέρνησης σοβαρές διαφωνίες για 
τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης. Αν και οι αρχικές προβλέψεις του συνταγµατικού κειµένου, καθόριζαν 
ως κατώτατο όριο τα εννέα χρόνια, τελικά επικράτησαν οι απόψεις του Γ. Παπαδόπουλου για 
συνταγµατική δέσµευση στα έξι έτη,  µε το επιχείρηµα της οικονοµικής αδυναµίας κάλυψης των εξό-
δων της εννιάχρονης υποχρεωτικής φοίτησης.  (ό.π., σ. 175) 
290 Για τον ηµιεπίσηµο χαρακτήρα άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής που προσδίδεται στα Πορίσµατα 
της Επιτροπής Παιδείας, βλ. Χαραλάµπους, ∆.1990, 8. 
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γυµνασίου ή στην επαγγελµατική εκπαίδευση. Επιτρέπεται,  σε προαιρετική βάση,  η  παρά-
ταση της φοίτησης στο δηµοτικό σε όσους δεν  κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν την υποχρεω-
τική εκπαίδευση  µέχρι και την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών.    

Η πρόταση αυτή αιτιολογείται µε την επίκληση  παιδαγωγικών αλλά και εξωεκπαι-
δευτικών επιχειρηµάτων, όπως: α) η ανάγκη παροχής  γενικής αγωγής, υποστηρικτικής για τη 
σωµατοψυχική και πνευµατική ανάπτυξή τους, στα παιδιά ηλικίας µέχρι 14 ετών, λόγω  των  
ψυχοπαιδαγωγικών περιορισµών της αναπτυξιακής φάσης που διανύουν, β) η αδυναµία της 
εξαετούς βασικής  εκπαίδευσης να ανταποκριθεί στους αυξηµένους µεταπολεµικά γνωστικούς 
στόχους, σε συνάρτηση και µε το γεγονός της περιορισµένης δυνατότητας σύµπτυξης και 
αναδιάρθρωσης της ύλης, γ) συγκριτικά δεδοµένα από τον ευρωπαϊκό χώρο για την επέκταση 
της υποχρεωτικής  εκπαίδευσης, σε 8/9 ή και περισσότερα έτη, δ) η απαγόρευση της επαγ-
γελµατικής απασχόλησης σε παιδιά κάτω των δεκατεσσάρων ετών αλλά και η ανάγκη από-
τροπής της, για παιδολογικούς και παιδαγωγικούς λόγους (ό.π., 40). 

 Παρά την έκφραση διαφωνιών  από µέλη της  Επιτροπής Παιδείας για την πολύχρονη 
παραµονή των µαθητών στο δηµοτικό σχολείο και την ανώφελη πολυετή  διδασκαλία τους 
από τους ίδιους δασκάλους, επικράτησε τελικά η προαναφερθείσα πρόταση, µε την επίκληση 
λόγων όπως η καταπολέµηση των κοινωνικών και µορφωτικών ανισοτήτων και η παροχή ί-
σων ευκαιριών µάθησης. Ωστόσο η πρόταση  επέκτασης της  υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
κατά το πνεύµα των κεκτηµένων της µεταρρύθµισης του 1964, δεν υλοποιήθηκαν από την 
πολιτική ηγεσία. Η αδυναµία µετεγγραφής της στην επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική του 
καθεστώτος δεν αποδίδεται µόνο στις αντιφάσεις και στις αντιµεταρρυθµιστικές ροπές της εκ-
παιδευτικής πολιτικής της δικτατορίας αλλά και σε άλλες παραµέτρους, όπως οι αντικρου-
όµενες θέσεις των εκπαιδευτικών οµοσπονδιών για την επέκταση της υποχρεωτικής εκ-
παίδευσης (∆ούκας, Τρ., ό.π., 338).291 Ο υπουργός Παιδείας Ν.Γκατώνας, µε σχετικές δη-
λώσεις του κατά την επίσκεψή του στην Επιτροπή Παιδείας, εκφράζει άµεσα την ειληµµένη  
απόφαση διατήρησης τού υφιστάµενου καθεστώτος υποχρεωτικής φοίτησης, απενεργοποιώ-
ντας  ουσιαστικά την όποια δυναµική µεταβολής του: «από ένα πρόχειρον υπολογισµόν συ-
µπεραίνουµε ότι το 1977, θα ηµπορέσωµεν να αρχίσωµεν  την αύξησιν των ετών υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης». (Πρακτικά Επιτροπής Παιδείας, τόµος Β΄(πράξεις 31-48), πράξις 35η, 31 
Αυγούστου  1972, σ.17, όπως παρατίθεται στο ∆ούκας, Τρ., ό.π., 338).  

- Εξάλλου βάσει του Α.Ν 129/67 (ό.π.), αναδιαρθρώνεται η µέση εκπαίδευση µε την 
κατάργηση της αυτονοµίας των δύο  τριετών κύκλων σπουδών (γυµνασίου και λυκείου) και 
την επαναφορά ενιαίου τύπου γυµνασίου, διαιρούµενου σε ανώτερο και κατώτερο κύκλο.292  

 Προβλέπεται η διεξαγωγή εισαγωγικών εξετάσεων από το δηµοτικό στο γυµνάσιο, 
γεγονός που καθιστά αντιδηµοκρατικότερη τη σχολική δοµή, αφού η επιλεκτική λειτουργία 
του εκπαιδευτικού θεσµού,  επαναφέρεται από τη Μέση στη ∆ηµοτική εκπαίδευση. 293 Ανά-
λογες εξάλλου ιδεολογικές αναφορές εµπεριέχει η κατάργηση του ακαδηµαϊκού απολυτη-
ρίου, ως απαραίτητου τίτλου για την πρόσβαση των αποφοίτων της Μέσης εκπαίδευσης στη 
τριτοβάθµια και η επαναφορά, του προγενέστερου του 1964, καθεστώτος εισαγωγής στη 
ανώτατη βαθµίδα. 294 

                                                 
291 Για την εµπεριστατωµένη παρουσίαση της διαδικασίας συγκρότησης των πορισµάτων της Επι-
τροπής  Παιδείας αναφορικά µε τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, βλ. ∆ούκας, Τρ., ό.π., 
328-338.  
292 Με σκοπό τη σφαιρικότερη παρουσίαση του αντιµεταρρυθµιστικού πνεύµατος του εξεταζόµενου  
αναγκαστικού νόµου,  αναφερόµαστε σε  ρυθµίσεις του που αφορούν στη µέση εκπαίδευση, εφόσον µε 
έµµεσο ή άµεσο τρόπο επηρεάζουν την αντίληψη οργάνωσης και διοίκησης της δηµοτικής εκπαίδευ-
σης.  
293 Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ.4 του 4379/64, εισαγωγικές εξετάσεις 
προβλέπονταν µόνο από το γυµνάσιο στο λύκειο. 
294 Αξίζει να σηµειωθεί ότι νωρίτερα µε τον Α.Ν. 40/67 (Φ.Ε.Κ. 104, Α΄, 19/21 Ιουνίου 1967),  προ-
βλεπόταν η  εισαγωγή µαθητών µε ψηλό φρόνηµα, άµεπτο ήθος  και χαρακτήρα στα πανεπιστήµια, 
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-Μειώνεται η διάρκεια  φοίτησης στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες από τρία σε δύο έτη 
(άρθρο 13), ενώ στη συνέχεια µε το Ν.∆ 842/71 « Περί αναδιοργανώσεως των Παιδαγωγικών 
Ακαδηµιών και συµπληρώσεως της περί αυτών κείµενης νοµοθεσίας»( Φ.Ε.Κ 37, Α΄, 11/16 
Φεβρουαρίου 1971) περιορίζεται ο αριθµός τους από τις δεκατρείς σε οκτώ, µε  την κατάρ-
γηση των κεντρικών ιδρυµάτων και τον  περιορισµό της λειτουργίας τους σε επαρχιακές 
πόλεις. Η συγχώνευσή τους µάλιστα  προβάλλεται από τους αρµόδιους κυβερνητικούς παρά-
γοντες (υπουργό Παιδείας Ν. Σιώρη, Κ. Κουρνιά) ως αναγκαίο µέτρο,  πρωτίστως για λόγους 
αποκέντρωσης και δευτερευόντως  για την άνοδο του πνευµατικού επιπέδου των επαρχιακών 
πόλεων όσο και για λόγους αποκέντρωσης. Πάντως η αποκλειστική επαγγελµατική εκπαί-
δευση των δασκάλων στην επαρχία,  τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τους εκπροσώπους του 
συντηρητικού εκπαιδευτικού ρεύµατος, µε το γενικότερο  σκεπτικό της πιθανής διαφθοράς 
των επαρχιωτόπουλων στα αστικά κέντρα που έδρευαν οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες (∆ούκας, 
Τρ. 218-219).295 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι βάσει του Ν.∆. 454/67 « Περί διεξαγωγής εισιτηρίων 
εξετάσεων  δια τας ανωτέρας και ανώτατας σχολάς» το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονη-
µάτων καθώς και άλλα σωµατοµετρικά χαρακτηριστικά υποψηφίων σπουδαστών (ύψος, 
ψυχική και σωµατική υγεία, ηλικία), αποτελούν σηµαντικά κριτήρια για την επιλογή των ει-
σαγοµένων  στις  Παιδαγωγικές  Ακαδηµίες.   

Μετά την κατάργηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,  µεταβολές επιφέρονται και στη 
µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.  Σύµφωνα µε τον Α.Ν 129/67 (άρθρο 16) προβλέπεται η ί-
δρυση δυο ∆ιδασκαλείων διετούς φοίτησης ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης στην Αθήνα. 
Η διοικητική και επιστηµονική ευθύνη της λειτουργίας τους ανατίθεται στη Φιλοσοφική σχο-
λή Αθηνών. Παρατηρείται δηλαδή και στον τοµέα αυτό επιστροφή στα πρότυπα της περιόδου 
1922-1964  (Ανδρέου, Απ. 1987, 423-444· Ανδρέου, Απ.1999· ∆ούκας, Τρ.,ό.π., 221). Σύµ-
φωνα επίσης µε τον προαναφερόµενο αναγκαστικό νόµο (άρθρο16, παρ. 11),  η φοίτηση των 
ήδη µετεκπαιδευόµενων δασκάλων που είχαν εισαχθεί το 1965, παρατείνεται επί ένα ακόµη 
εξάµηνο, γεγονός που αποδίδεται  στην προσπάθεια του καθεστώτος να µυήσει τους δασκά-
λους στις παιδαγωγικές του αντιλήψεις, αµβλύνοντας παράλληλα τις αποκτηθείσες παιδα-
γωγικές αντιλήψεις τού προηγούµενου διαστήµατος (Μπουζάκης, Σ., Τζήκας, Χ., Ανθόπου-
λος, Κ. 2000, 65-67· ∆ούκας, Τρ., ό.π., 221).   

Το θεσµικό πλαίσιο όµως της µετεκπαίδευσης των δασκάλων  δεν παραµένει σταθερό 
κατά τη διάρκεια της επταετίας.  Αναδιαµορφώνεται στη συνέχεια µε το Ν.∆. 1222/72 « Περί 
µετεκπαιδεύσεως του εκπαιδευτικού προσωπικού  ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως (Φ.Ε.Κ. 153, Α΄, 
24/31 Αυγούστου 1972) και  δυνάµει των προβλέψεων του άρθρου 46 του Ν.∆. 651/70. Το 
«∆ιδασκαλείο ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως» µετονοµάζεται σε «Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆η-
µοτικής Εκπαιδεύσεως, το οποίο αποκτάει διοικητική και επιστηµονική αυτονοµία από το 
πανεπιστήµιο. Στοχεύοντας στη µετεκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού της δηµοτικής 
εκπαίδευσης καθώς και στην επιστηµονική έρευνα τοµέων των Επιστηµών Αγωγής, διακρί-
νεται σε δύο µορφές: α) τη µείζονος διαρκείας διετή µετεκπαίδευση για την επιµόρφωση 
ανώτερων στελεχών της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικών συµβούλων, επιθεωρητών κ.λπ.) προαι-
ρετικού χαρακτήρα, β) τη βραχείας διαρκείας ταχύρρυθµη µετεκπαίδευση για την περαιτέρω 
επαγγελµατική κατάρτιση και βελτίωση της επάρκειας των εκπαιδευτικών.  

                                                                                                                                            
χωρίς εξετάσεις αλλά µε διαδικασία κρίσης,  καθ’υπέρβαση του αριθµού των εισακτέων, µέχρι και σε 
ποσοστό 15%  του τελικού αριθµού των απολυθέντων. Παράλληλα στον ίδιο νόµο και  µε την επα-
ναφορά διατάξεων του Β.∆.4/54, το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονηµάτων, ανάγεται σε βασικό προ-
σόν εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εξάλλου, οι προθέσεις του καθεστώτος, δια στόµατος 
του υπουργού  Παιδείας Κ. Καλαµποκιά,  είναι σαφείς: «∆εν θέλουµε σοφούς αλλά πιστούς» (∆ούκας, 
Τρ.,  ό.π., 144).   
295 Αναλυτικότερα για την εκπαίδευση και µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις Παιδαγωγικές Ακα-
δηµίες βλ. ∆ούκας, Τρ., ό.π., 218-224. 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι οι προαναφερόµενες θεσµικές ρυθµίσεις λαµβάνονται σε µια 
περίοδο που η ∆.Ο.Ε  διασυνδέει το κύρος του θεσµού τής µετεκπαίδευσης µε την επαναφορά 
της στο Πανεπιστήµιο. Παράλληλα, λόγω της δυναµικής που αποκτάει το ζήτηµα της επέ-
κτασης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε οκτώ χρόνια µε βάση τις σχετικές προτάσεις της 
Επιτροπής Παιδείας, τόσο η αύξηση των ετών φοίτησης  στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες όσο 
και η λήψη µέτρων για την ενίσχυση της µετεκπαίδευσης, παραµένουν ανοικτά ενδεχόµενα. 
(∆ούκας, Τρ., ό.π., 222). 

Εξάλλου, η πολιτική της δικτατορίας στον τοµέα της διοίκησης και εποπτείας της εκ-
παίδευσης εκφράζεται µε την παραγωγή δύο κυρίως νοµοθετικών  κειµένων: Το προαναφερό-
µενου Α.Ν. 129/67 (ό.π.), επί υπουργίας Κ. Καλαµποκιά και του Ν.∆. 651/70 « Περί ορ-
γανώσεως  της  Γενικής Εκπαιδεύσεως και ∆ιοικήσεως του προσωπικού αυτής» (Φ.Ε.Κ. 179, 
Α΄, 27/29 Αυγούστου 1970), επί υπουργίας Ν. Σιώρη.  

Με τον Α.Ν 129/67 καταργούνται όλες οι θέσεις των αιρετών µελών των Εκπαιδευ-
τικών Συµβουλίων και οι κάτοχοί τους επανέρχονται στις προηγούµενες οργανικές θέσεις 
τους ( άρθρο 17, παρ.12). Παράλληλα προβλέπεται η σύσταση του Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Συµβουλίου (Α.Ε.Σ.) µε αυξηµένες διοικητικές,  εποπτικές  και γνωµοδοτικές αρµοδιότητες. 
Απαρτίζεται από δεκατρία µόνιµα µέλη, που διορίζονται µε βαθµολογική και συνακόλουθα 
και µισθολογική αφετηρία το β΄ βαθµό  και φέρουν το τίτλο του Εκπαιδευτικού Συµβούλου.  
Συναπαρτίζεται από τρία επιµέρους ανώτατα συµβούλια, που στελεχώνονται από µέλη του 
Α.Ε.Σ και έχουν διακριτές αρµοδιότητες:  

α) Το πενταµελές Ανώτατον ∆ιοικητικόν  Συµβούλιον Εκπαιδεύσεως (Α.∆.Σ.Ε),  για τις 
υπηρεσιακές µεταβολές εποπτικού και διδακτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας και δευτε-
ροβάθµιας 

β) Το Πενταµελές Ανώτατον  Γνωµοδοτικόν Συµβούλιον Εκπαιδεύσεως (Α.Γ.Σ.Ε), για 
ζητήµατα σχολικής γνώσης ( κρίση, έγκριση,  συγγραφή διδακτικών βιβλίων και ωρολογίων 
και αναλυτικών προγραµµάτων), 

 γ) Τριµελές  Ανώτατον Συµβούλιον Επαγγελµατικής Εκπαιδεύσεως, (Α.Σ.Ε.Ε), για τη  
ρύθµιση ζητηµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

Τα µέλη του Α.Ε.Σ. διορίζονται ύστερα από πρόταση του υπουργού Παιδείας και 
απόφαση του υπουργικού συµβουλίου και µπορεί να είναι: α) Εκπαιδευτικοί Σύµβουλοι, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Α.Ν. 59/67, εν ενεργεία Γενικοί Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές 
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, Γενικοί ∆ιευθυντές ή ∆ιευθυντές Παιδαγωγικών Ακαδηµιών, εν 
ενεργεία Γενικοί Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί µε βαθµό Γυ-
µνασιάρχη ή βοηθού Γυµνασιάρχη ή Γενικοί  Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές  Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης. Κατανέµονται  επίσης οι θέσεις  των µελών ανά ειδικότητα ως εξής:  

α) δύο Θεολόγων,β) δύο Παιδαγωγών, τέσσερις Φιλολόγων, γ) δύο Μαθηµατικών, δ) 
δύο Φυσικών, ε) µίας Τεχνικού, διπλωµατούχου Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής ή Οικονοµολό-
γου.  

Η συγκρότηση του προαναφερόµενου οργάνου δεν αποτελεί διοικητική καινοτοµία της 
δικτατορίας αλλά θεσµική εξέλιξη του αρχικά συσταθέντος οργάνου το 1914 και  των ανα-
διοργανωµένων του µορφών το 1930, κατά την πρώτη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του Γεωρ-
γίου Παπανδρέου και το 1959, βάσει του Ν.∆. 3971/59 (άρθρο 38-39). Η µόνη ουσιαστική 
διαφοροποίηση που παρουσιάζει σε σχέση µε το Α.Ε.Σ του 1959 είναι η κατάργηση της 
πρόβλεψης συµµετοχής αιρετών µελών-εκπροσώπων. Γενικότερα πάντως εκτιµάται ότι λόγω 
της πολιτικοϊδεολογικής παθογένειας του απριλιανού καθεστώτος, διαχεόµενης στη λειτουρ-
γία και στους θεσµούς του υπό κατάληψη κράτους, το Α.Ε.Σ. στελεχώθηκε από πρόσωπα 
µειωµένου κύρους και προσόντων,296 τα οποία ωστόσο διατήρησαν και στη συνέχεια τον επι-

                                                 
296 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµη και δηµοσιογράφοι του συντηρητικού χώρου, καταγγέλλουν την 
αναξιοκρατική στελέχωσή του (ό.π., 153). 
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τελικό τους ρόλο στα εκπαιδευτικά όργανα της εκπαίδευσης σ΄ όλη τη διάρκεια της επταετίας 
(∆ούκας, Τρ., ό.π., 152-153).297   

Εξάλλου οι όροι συγκρότησης και λειτουργίας του Α.Ε.Σ. µεταβλήθηκαν και κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας,  µε τις αλλαγές που επέφερε στη διοίκηση και εποπτεία της 
εκπαίδευσης το Ν.∆.651/70 (ό.π.). Με το θεσµικό αυτό κείµενο καθιερώθηκε η περιφερειακή 
οργάνωση διοίκησης της εκπαίδευσης,  σύµφωνα µε τις  κυβερνητικές και συνταγµατικές  
επιλογές (συνταγµατικό κείµενο 1968, άρθρο 120), σε σχέση  µε την αποκεντρωµένη διοι-
κητική διαίρεση και δοµή της χώρας (∆ούκας, Τρ., ό.π., 225). Στο πλαίσιο αυτό, η επικράτεια 
χωρίστηκε σε δέκα Ανώτερες Εκπαιδευτικές Περιφέρειες, µε έδρες που κατανεµήθηκαν ως 
εξής: δύο στην Αθήνα, δύο στην Θεσσαλονίκη, µία στην Πάτρα, µία στη Λάρισα,  µια στα Ιω-
άννινα,  µία στην Καβάλα, µία στο Ηράκλειο Κρήτης, µία στον Πειραιά. Σε κάθε Ανώτερη 
Εκπαιδευτική Περιφέρεια τοποθετείται επικεφαλής ένας Εκπαιδευτικός Σύµβουλος µε 
ανώτατα καθήκοντα επιστηµονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης, εποπτείας και διοίκησης 
των σχολείων,  του εποπτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού της περιφέρειάς του.  

Βάσει του παραπάνω νόµου δηµιουργείται ένα συγκεντρωτικό, δαιδαλώδες πυραµιδικό 
σύστηµα εποπτείας και διοίκησης, µε  αυξηµένες τις θέσεις και τις βαθµίδες εποπτείας και 
ελέγχου, που συναπαρτίζεται  από πέντε ιεραρχικά επίπεδα ως εξής:  

1) Εκπαιδευτικός Σύµβουλος, επικεφαλής  σε επίπεδο ανώτερης εκπαιδευτικής περιφέ-
ρειας (δέκα συνολικά σε όλη τη χώρα), 

2) Γενικός Επιθεωρητής δηµοτικής εκπαίδευσης σε επίπεδο ανώτερης εκπαιδευτικής 
περιφέρειας (δέκα συνολικά), Αναπληρωτής Γενικός Επιθεωρητής (επτά σε όλη τη 
χώρα, κατανεµηµένοι σύµφωνα µε υπουργική απόφαση) 

3) Νοµαρχιακός Επιθεωρητής δηµοτικής εκπαίδευσης, επικεφαλής των νοµαρχιακών 
επιθεωρήσεων κάθε ανώτερης εκπαιδευτικής περιφέρειας (πενήντα έξι  θέσεις συ-
νολικά). Προβλέπεται όµως η στελέχωση µόνο τριάντα εννέα θέσεων από Νοµαρ-
χιακούς Επιθεωρητές, αφού σε δέκα επτά νοµαρχιακές επιθεωρήσεις καθήκοντα 
Νοµαρχιακού Επιθεωρητή ασκεί ο αρχαιότερος επιθεωρητής δηµοτικής εκπαίδευ-
σης του νοµού.  

4) Επιθεωρητής δηµοτικής εκπαίδευσης, επικεφαλής σε επίπεδο εκπαιδευτικής περιφέ-
ρειας δηµοτικής εκπαίδευσης (εκατόν εβδοµήντα έξι  συνολικά),  

5) ∆ιευθυντής, σε επίπεδο σχολείου.  
Η αύξηση των βαθµίδων διοίκησης και εποπτείας συνάγεται την ενδυνάµωση των 

ελεγκτικών θεσµών µε την προσθήκη  στη διοικητική πυραµίδα των θέσεων του Νοµαρχια-
κού Επιθεωρητή και του ∆ιευθυντή, στον οποίο ανατίθενται πλήρεις αρµοδιότητες διοικη-
τικού και πειθαρχικού προϊσταµένου στα πλαίσια της αυτόνοµης διοικητική µονάδος που 
συνιστά το κάθε σχολείο(άρθρο 26, παρ. 2). Παράλληλα αυξάνονται και οι οργανικές θέσεις 
των εκπαιδευτικών, αφού µειώνεται το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας τους, το οποίο δια-
µορφώνεται από τριάντα έως τριάντα έξι  ώρες και  από είκοσι έως είκοσι οκτώ ώρες,  α-
νάλογα µε τη δυναµικότητα του σχολείου, για τους διευθυντές. 298  

Με το Ν.∆. 651/70 τροποποιείται η προβλεπόµενη σύνθεση  του Α.Ε.Σ. κατά τον 
Α.Ν.129/67. Έτσι ως µέλη του ορίζονται οι δέκα Εκπαιδευτικοί Σύµβουλοι και οι τρεις Γε-
νικοί ∆ιευθυντές των γενικών διευθύνσεων ως εξής: της γενικής διεύθυνσης, ως Πρόεδρος, 
της  επαγγελµατικής, ως Αντιπρόεδρος  και της  θρησκευµάτων, ως µέλος. (άρθρο 2). Προ-
βλέπεται επίσης η λειτουργία του σε ολοµέλεια ή σε περιορισµένη σύνθεση.  

                                                 
297 Αναλυτικότερα για τα πρόσωπα που στελέχωσαν το Α.Ε.Σ και τα επιµέρους συµβούλια,  καθώς και 
γενικότερα για θέµατα συγκρότησης αυτών των επιµέρους σχηµάτων του, βλ.  ενδεικτικά ∆ούκας, Τρ, 
ό.π., 153 και Φίλος, Στ. 1984, 140-141.  
298 Ενώ στον Β.∆. 702/69 (ό.π.) προβλεπόταν ως ελάχιστο όριο οι 32 ώρες χωρίς να καθορίζεται 
ανώτατο όριο.   
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  Το Α.Ε.Σ. ασκεί έργα αρµοδιότητας: α) αποφασιστικής, για θέµατα εκπαιδευτικού 
προσωπικού, σχολικών προγραµµάτων και γλωσσικής µορφής  της διδασκαλίας και των σχο-
λικών βιβλίων, β) γνωµοδοτικής, για θέµατα αριθµητικής κατανοµής σχολείων, µε κριτήρια 
τον τύπο σχολείου και τη γεωγραφική περιοχή, γ) εποπτικής σε σχέση µε τη λειτουργία των 
Σχολών  Εκπαίδευσης  ∆ιδακτικού προσωπικού. Αναλαµβάνει επίσης την ευθύνη σύνταξης 
έκθεσης για την κατάσταση της εκπαίδευσης κατά βαθµίδες και Ανώτερες Εκπαιδευτικές 
Περιφέρειες, καταθέτοντας παράλληλα προτάσεις για τη βελτίωσή τους (άρθρο 3).  

Στο πλαίσιο του διευρυµένου ρόλου τού Α.Ε.Σ., ο γενικός διευθυντής γενικής εκπαί-
δευσης, πρόεδρός του και υπό περιορισµένη σύνθεση αλλά και πρόεδρος των Ανώτερων 
Υπηρεσιακών Συµβουλίων ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Α.Κ.Υ.Σ.∆.Ε και 
Α.Κ.Υ.Σ.Μ.Ε) (άρθρο 52&53), αναδεικνύεται σε παντοδύναµο υπηρεσιακό παράγοντα ή  
«φορτικώς συγκεντρωτικό», σύµφωνα µε τα επικριτικά σχόλια του τύπου της περιόδου.299 Αν 
ληφθεί υπόψη ότι ένας από τους βασικούς εµπνευστές του νοµοθετήµατος, ο Κ. Κούρνιας, ή-
ταν ο πρώτος  γενικός διευθυντής γενικής εκπαιδεύσεως που προΐσταντο των παραπάνω συµ-
βουλίων, επιβεβαιώνεται και για την εξεταζόµενη περίοδο,  ο αυξηµένος ρόλος του ατοµικού 
παράγοντα έναντι του συλλογικού στη διαµόρφωση της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής 
(∆ηµαράς, Α.2000, 92). 300 

Αλλαγές επέρχονται στη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, 301 σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νοµοθετικού διατάγµατος 
(άρθρο 24). Οι δάσκαλοι διορίζονται µε τον όγδοο βαθµό και εξελίσσονται µέχρι το δεύτερο,  
βαθµολογικά, εξοµοιούµενοι µε τον κλάδο των φιλολόγων. Η θέσπιση της δυνατότητας 
λήψης και του δεύτερου βαθµού- ενός βαθµού επιπλέον, σε σχέση µε το Ν.∆. 3379/55-  και 
εποµένως η συνακόλουθη µείωση της βαθµολογικής και µισθολογικής διαφοροποίησης ανά-
µεσα στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιου και δευτεροβάθµιου σχολείου, βελτιώνει  το κάθε-
στώς  βαθµολογικής προαγωγής και εξέλιξής τους.  

Καθορίζεται επίσης ένα αυστηρά γραφειοκρατικό πλαίσιο επαγγελµατικής εξέλιξης µε 
άξονες την ελεγχόµενη προαγωγή και την αυστηρή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Προβλέ-
πεται  έτσι  κλειστός αριθµός θέσεων για κάθε βαθµό και ενιαιοποιούνται οι ανάλογες θέσεις 
από τον εισαγωγικό  µέχρι και τον έκτο βαθµό (ό.π.). Για τις προαγωγές του προσωπικού της 
δηµοτικής εκπαίδευσης από βαθµό σε βαθµό απαιτούνται: Από τον εισαγωγικό µέχρι και τον 
7ο βαθµό, διετή, σε κάθε βαθµό, υπηρεσία και από τον 7ο µέχρι τον καταληκτικό 2ο, τριετή, 
για κάθε βαθµό.  Επίσης η  αρµοδιότητα κρίσης των προαγωγών ανατίθεται ως εξής:  

α) Στο Νοµαρχιακόν Υπηρεσιακόν Συµβούλιον ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως (Ν.Υ.Σ.∆.Ε.), 
το οποίο αποτελείται από τον οικείο Νοµαρχιακό Επιθεωρητής κάθε νοµού, ως Πρόεδρο και 
από τους  Επιθεωρητές  ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του νοµού, ως µέλη (άρθρο 52, παρ. 1),  για 
τους βαθµούς των ενιαίων θέσεων (8ο-6ο βαθµό),  

β) Στο Συµβούλιο προαγωγών του υπουργείου Παιδείας,  το οποίο αποτελείται από το 
∆ιευθυντή ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, τέσσερις νοµαρχιακούς επιθεωρητές και τον Προϊστά-

                                                 
299 Αναφερόµαστε στο χαρακτηρισµό που απέδωσε το δηµοσιογράφος Β.Βασιλείου στην εφηµερίδα 
Βραδυνή, ( 28 Σεπτεµβρίου 1970), στον Κ. Κούρνια, µε το παρακάτω σκεπτικό: « Μήπως παρα-
βιάζεται η αρχή της αποκεντρώσεως εκ του γεγονότος ότι ο πρόεδρος του εκπαιδευτικού συµβουλίου  
καθίσταται φορτικώς συγκεντρωτικός; {…} Μήπως αυτή η συγκέντρωση κορυφαίων αρµοδιοτήτων σ σε 
ένα πρόσωπο, οσονδήποτε προικισµένο  και άξιο πάσης τιµής, µήπως η κατάργησι κατ’ουσίαν του 
συλλογικού οργάνου ή µάλλον της σχετικής αυτοτελείας, εξασθενίζει τα κριτήρια αντί να τα προάγει; 
{…}.» 
300 Εξάλλου η συγκέντρωση εξουσιών στο πρόσωπο του προαναφερόµενου υπηρεσιακού παράγοντα 
επικρίθηκε έντονα από την Ο.Λ.Μ.Ε  µε την αποστολή σχετικού  υποµνήµατος στον υπουργό Παιδείας 
κ. Ν.Σιώρη και τη δηµοσίευσή του στον τύπο ( ∆ούκας, Τρ,ό.π., 241).  
301 Υπενθυµίζεται ότι βάσει του δηµοσιοϋπαλληλικού κώδικα του 1951 (Ν. 1811/51) ίσχυε η σύνδεση 
βαθµολογίου και µισθολογίου δηµοσίου υπαλλήλων.  
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µενο του Τµήµατος Προσωπικού ∆ιευθύνσεως ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως, ως εισηγητού, για 
τις προαγωγές  από  τον 5ο στον 4ο βαθµό, 

γ) Στο Κεντρικόν Υπηρεσιακόν  Συµβούλιον ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως  (Κ.Υ.Σ.∆.Ε.), 
το οποίο αποτελείται από ένα Εκπαιδευτικό Σύµβουλο, ως Πρόεδρο, τρεις γενικούς επιθεω-
ρητές δηµοτικής εκπαίδευσης, ως µέλη και το ∆ιευθυντή ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως ως ειση-
γητού, για τις προαγωγές από τον 3ο στον 2ο βαθµό. 

Στο ίδιο νοµοθέτηµα ορίζονται επίσης η προέλευση, τα προσόντα, η εξέλιξη του επο-
πτικού προσωπικού της δηµοτικής εκπαίδευσης, το οποίο έχει βαθµολογική αφετηρία τον 3ο 
βαθµό για την τελευταία ιεραρχικά θέση εποπτείας, του Επιθεωρητή ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης  
και καταληκτικό βαθµό τον 1ο, για τις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις του γενικού και ανα-
πληρωτή γενικού επιθεωρητή δηµοτικής εκπαίδευσης (άρθρο 27). 

Εξάλλου γενικότερα ευνοϊκές ρυθµίσεις για τον κλάδο των δασκάλων, όπως η µείωση 
του εργασιακού τους ωραρίου, η βαθµολογική και µισθολογικής τους εξοµοίωση µε τους κα-
θηγητές, η αναβάθµιση της διοικητικής οντότητας του σχολείου,  η καταβολή διευθυντικού 
επιδόµατος, συµβάλλουν στην αποδοχή του νοµοθετικού διατάγµατος από την συνδικαλι-
στική οργάνωσή τους καθώς και στην άµβλυνση των αντιδράσεών της απέναντι σε  λιγότερο 
ευµενείς νοµοθετικές προβλέψεις για τον κλάδο, όπως:  η προαγωγή όλων των δασκάλων µό-
νο κατά αρχαιότητα στις ενιαίες θέσεις, η δηµιουργία ενός  κεντρικού  και αυστηρά ελεγχό-
µενου συστήµατος προαγωγών, η ενδυνάµωση του εποπτικού συστήµατος µε τη δηµιουργία 
πέντε  επάλληλων επιπέδων  αξιολόγησης και τη συνακόλουθη αύξηση του εποπτικού προ-
σωπικού.  

Το θεσµικά αποτυπωµένο ενδιαφέρον της δικτατορίας για τη βελτίωση των εργασιακών 
δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, σε σχέση µάλιστα  µε τις 
περικοπές προνοµίων του κλάδου της δευτεροβάθµιας302 απορρέει από τις ιδεολογικές της 
ανάγκες. ∆ιασυνδέεται µε το εθνοαποστολικό/διαφωτιστικό ρόλο303 που επιφυλάσσει το κα-
θεστώς για το δάσκαλο, αναζητώντας ιδεολογικούς φορείς και αναµεταδότες της πολιτικής 
του στην ύπαιθρο. Εξάλλου, όπως υποστηρίζει ο Τρ. ∆ούκας «τον εκπαιδευτικό της πρωτο-
βάθµιας, λόγω της πιθανότερης καταγωγής, υπηρεσίας και δράσης του στην ύπαιθρο, µπο-
ρούσαν να τον ελέγξουν ιδεολογικά  και πολιτικά ευκολότερα από τον καθηγητή της πόλης ». 
(∆ούκας, Τρ., ό.π., 234). Άλλωστε, ο τετραπλάσιος αριθµός απολυθέντων εκπαιδευτικών της 
δηµοτικής εκπαίδευσης σε σχέση µε τον αντίστοιχο των καθηγητών, κατά την πρώτη περίοδο 
της επιβολής του καθεστώτος, επιβεβαιώνει την  βαρύτητα που είχε για τους κυβερνώντες η 
ιδεολογική καθαρότητα και το «ορθό» εθνικό φρόνηµα των δασκάλων (ό.π.).    

Συνοψίζοντας οι κυριότερες θεσµικές εξελίξεις στο τοµέα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
της εκπαίδευσης κατά την επταετία δηµιουργούν µια γραφειοκρατική, συγκεντρωτική,  πε-
ρίπλοκη διοικητική και οργανωτική δοµή στο εκπαιδευτικό σύστηµα, που διασφαλίζει τη 
µέγιστη κρατική εποπτεία και ελαχιστοποιεί τις δυνατότητες ποιοτικής αναβάθµισης των 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Παράλληλα η εύρυθµη ιδεολογική λειτουργία του εκπαιδευτικού 
µηχανισµού, επιδιώκεται µέσα από την ύπαρξη ισχυρών τεχνικών επιτήρησης και πειθάρ-
χησης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Με το θεσµικό άλλοθι της περιφερειακής διοικητικής 
και οργανωτικής δοµής της εκπαίδευσης, εγκαθίσταται ένα  διευρυµένο ιεραρχικό σύστηµα ε-
ποπτείας, µε την ενεργοποίηση πέντε επάλληλων επιπέδων. Υπό τις συνθήκες αυτές το πρό-

                                                 
302 Όπως ο περιορισµός του επιδόµατος επί του βασικού µισθού τους από 15% σε 10% ή η αύξηση του 
ωραρίου διδασκαλίας τους, ο υποβιβασµός των καθηγητών, λόγω της βαθµολογικής τους εξοµοίωσης 
µε τους δασκάλους. Εξάλλου η Ο.Λ.Μ.Ε - σε αντίθεση µε τη ∆.Ο.Ε.  που για τους δικούς της λόγους, 
χαιρετίζει την εφαρµογή του Ν.∆ 651/70,  αναγνωρίζοντας σ’αυτό, «τον καταστατικό χάρτη της εκ-
παίδευσης»- αντιδρά στο προαναφερόµενο νοµοθέτηµα σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας, προ-
σπαθώντας να διαφυλάξει τα συµφέροντα των µελών της.  Για διεξοδική συζήτηση της στάσης της,  
βλ. ∆ούκας, Τρ. ό.π., 239-242.  
303 Ο διαφωτιστικός ρόλος του δασκάλου θα συζητηθεί αναλυτικότερα παρακάτω. 
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ταγµα της αποκεντρωµένης διοίκησης, που ευαγγελίζεται το Ν.∆ 651/70,  δεν υλοποιείται 
στην πράξη. Στην ουσία,  η µεταφορά εξουσιών από κεντρικά σε περιφερειακά όργανα, τα 
οποία όµως παραµένουν εξαρτηµένα από την κεντρική διοίκηση, προσδίδει τη µορφή της  
αποσυµπύκνωσης στη διοικητική δοµή του εκπαίδευσης κατά την υπό µελέτη περίοδο.  304 
Σκοπός των εµπνευστών του θεσµικού κειµένου υπό συνθήκες δικτατορίας  δεν είναι η αύξη-
ση των εξουσιών και της ανεξαρτησίας των υπαγοµένων στην κεντρική εξουσία διοικητικών 
αρχών

305 αλλά η εξασφάλιση στενότερης επιτήρησης µέσα από τη δόµηση ενός πανοπτικού 
κατά τη φουκωϊκή έννοια  εξουσιαστικού µοντέλου.  

                                                 
304 Για τη συµπύκνωσης και  αποσυµπύκνωσης,  ως  αρχές διαχείρισης της εσωτερικής οργάνωσης 
ενός συγκεντρωτικού συστήµατος,  τις διαφοροποιήσεις τους µε την έννοια της «αποκέντρωσης» και 
γενικότερα για τα χαρακτηριστικά του αποκεντρωµένου και συγκεντρωτικού συστήµατος διοίκησης  
βλ. Ανδρέου, Α. 1998, 114--120.   
305 Η αύξηση των εξουσιών και συνακόλουθα της ανεξαρτησίας των υπαγοµένων στην κεντρική 
εξουσία διοικητικών αρχών, αποτελεί, σύµφωνα µε τον Ανδρέου, χαρακτηριστικό της αποκέντρωσης, 
που ουσιαστικα΄ συγκροτεί και το θεµέλιο της έννοιας της πολιτικής ελευθερίας (Ανδρέου, Α., ό.π., 
115).  
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7.1.2.1. Θεσµικές προβλέψεις  για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού  
 
Με το Ν.∆. 651/70 η υπηρεσιακή εξέλιξη του εκπαιδευτικού διασυνδέεται ευθέως «µε 

την υπηρεσιακή ικανότητά του και  αξία του». Η κρίση της  βασίζεται στα ουσιαστικά προσό-
ντα του, όπως αυτά αποτυπώνονται : α) στις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας, β) σε άλλα 
στοιχεία του ατοµικού υπηρεσιακού φακέλου (βασικές σπουδές, µεταπτυχιακά, µετεκπαι-
δεύσεις, ηθικές αµοιβές, ποινές, πειθαρχικές και ποινικές), γ) στην τεκµηριωµένη άποψη των 
µελών του οικείου συµβουλίου κρίσης. ∆ιατάξεις του προαναφερόµενου νόµου και γενικό-
τερα του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, που αφορούν στις προϋποθέσεις προαγωγής,  στη σύ-
νταξη των υπηρεσιακών εκθέσεων καθώς και στην αντιστοιχία των εκθέσεων πριν την θέσπι-
ση του νέου θεσµικού πλαισίου  κοινοποιούνται  ιεραρχικά στους εκπαιδευτικούς  µε την εγκ. 
αριθ. 63901 /25-5-71 της γενικής διευθύνσεως γενικής εκπαίδευσης (ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 90, 
Γ.Α.Κ.Ν.Η).  

Βάσει του Ν.∆. 651/70 οι εκθέσεις υπηρεσιακής επίδοσης καθορίζουν την επαγγελ-
µατική εξέλιξη των  εκπαιδευτικών. Συντάσσονται στο τέλος κάθε διδακτικού έτους από τους 
άµεσους διοικητικούς προϊσταµένους τους, οι οποίοι καλούνται «αξιολογούντες». Στην συ-
νέχεια, γνωµατεύουν οι άµεσοι προϊστάµενοι των αξιολογούντων, οι οποίοι καλούνται «γνω-
µατεύοντες». Υποβάλλονται το αργότερο µέχρι τέλους  Αυγούστου.  

Στο πλαίσιο αυτό οι διευθυντές και οι διευθύνοντες δάσκαλοι διθεσίων και άνω δηµοτι-
κών σχολείων συντάσσουν, ως αξιολογούντες, υπηρεσιακές εκθέσεις για όλους τους υπη-
ρετούντες εκπαιδευτικούς του σχολείου τους, µε εξαίρεση στις περιπτώσεις που υφίσταται 
κώλυµα λόγω οµοιοβαθµίας ή συγγένειας µέχρι τρίτου βαθµού (άρθρον 26, παρ.2). Οι εκθέ-
σεις αυτές υποβάλλονται στον οικείο επιθεωρητή, το αργότερο µέχρι 10 Ιουλίου. Στη συνέ-
χεια οι επιθεωρητές ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους υποβάλλουν τις εκθέσεις για γνωµάτευση, 
ως αξιολογούντες στον οικείο νοµαρχιακό επιθεωρητή.  

  Οι επιθεωρητές  ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους συντάσσουν υπηρεσιακές εκθέσεις για 
τους προαναφερόµενες αξιολογητές, τους διευθυντές των µονοθεσίων, τους νηπιαγωγούς και 
τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους η αξιολόγηση δεν ήταν δυνατή, λόγω υφιστάµενων 
κωλυµάτων.  Γενικότερα, βάσει των σχετικών νοµοθετικών προβλέψεων, οι αµέσως ιεραρ-
χικά ανώτεροι στην πυραµιδική µορφή εποπτικού συστήµατος, γνωµατεύουν για τους υφιστα-
µένους τους αξιολογούντες και υποβάλλουν, ως αξιολογητές, τις υπηρεσιακές εκθέσεις για 
γνωµάτευση στους προϊσταµένους τους. Έτσι εν τέλει «επί των συντασσοµένων υπό των 
Γενικών Επιθεωρητών ως αξιολογούντων εκθέσεων γνωµατεύουν οι οικείοι Εκπαιδευτικοί 
σύµβουλοι ( άρθρον 36, παρ.2), ενώ τις εκθέσεις των εκπαιδευτικών συµβούλων, βάσει του 
Ν.∆. 842/71, άρθρο 19, παρ.2),  γνωµατεύει ο πρόεδρος του Α.Ε.Σ.  

Ο εκπαιδευτικός µπορεί  να ενηµερωθεί για το περιεχόµενο των εκθέσεων αξιολόγησης 
µετά από σχετική αίτησή του. ∆υνάµει του Ν. 1811/51, άρθρο 92, παρ.3) προβλέπεται η 
κοινοποίηση των αποσπασµάτων της υπηρεσιακής έκθεσης (Κεφάλαιο Γ΄ Γενική αξιολόγησις 
του εκπαιδευτικού,  Κεφάλαιο ∆΄ Πρότασις δια τον επόµενον βαθµόν)  στους εκπαιδευτικούς, 
εντός του πρώτου δεκπαπενθηµέρου µηνός Σεπτεµβρίου,  µόνο στις εξής περιπτώσεις: α) Κα-
τά την προαγωγή από τον εισαγωγικό βαθµό (8ο) στον έβδοµο, εάν ο εκπαιδευτικός χαρακτη-
ρίζεται µη προακτέος, β) Από τον 6ο βαθµό και άνω, σε περίπτωση χαρακτηρισµού εκπαιδευ-
τικού «ως µη προακτέου» ή «προακτέου κατ’αρχαιότητα». Οι εκπαιδευτικοί που εµπίπτουν 
στις προαναφερόµενες περιπτώσεις δικαιούνται να ζητήσουν µε αίτησή τους στο αρµόδιο υ-
πηρεσιακό συµβούλιο και εντός δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης του αποσπά-
σµατος,  διαγραφή ή τροποποίηση της έκθεσής τους, λόγω συµπερίληψης ανακριβών στοι-
χείων (Ν. 1811/51, άρθρο 92, παρ.4).Ο οικείος επιθεωρητής συνυποβάλλει προς το αρµόδιο 
συµβούλιο επανάκρισης βεβαίωση για το εµπρόθεσµο της αίτησης και σχετική γνωµάτευση 



 156

για τους προβαλλόµενους λόγους διαγραφής ή τροποποίησης της έκθεσης αξιολόγησης. Η πε-
ριληπτική απόφαση των συµβουλίων κοινοποιείται στον εκπαιδευτικό, µε ευθύνη του 
επιθεωρητή.  

 Στις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας καταγράφονται και βαθµολογούνται τα ου-
σιαστικά προσόντα του εκπαιδευτικού (ήθος και χαρακτήρας, µε ουσιώδες χαρακτηριστικό την 
πίστη και την αφοσίωση στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, επιστηµονική & παιδαγωγική κατάρ-
τιση, διδακτική ικανότητα, διοικητική δεξιότητα, υπηρεσιακή ευσυνειδησία)306 µε δεκάβαθµη 
κλίµακα ως εξής:   1. Εξαίρετος 10, 2. Λίαν καλός 8 και 9, 3.Καλός 5, 6 και 7, Μέτριος 3 και 4,  
5. Ακατάλληλος 1 και 2. (άρθρο 36). Τα διαπιστωθέντα εξάλλου βασικά ελαττώµατά του, αν 
και δεν βαθµολογούνται, συνεκτιµώνται κατά την προβλεπόµενη βαθµολόγηση των ουσια-
στικών προσόντων.  

Εξάλλου βάσει του Ν.∆. 651/70 και της γενικής  κρίσης  του αξιολογούντος,   διαβαθµί-
ζονται  οι κρίσεις  προαγωγής των εκπαιδευτικών βάσει των ουσιαστικών τους προσόντων  ως 
εξής: α) Προακτέοι κατ’εκλογήν, β) Προακτέοι κατ’αρχαιότητα, γ) Μη προακτέοι. Προβλέπεται 
επίσης η προαγωγή  µόνο κατ’αρχαιότητα  στους βαθµούς των ενιαίων θέσεων. Ενώ ανα-
φορικά µε τους υπόλοιπους βαθµούς προακτέοι κατ’αρχαιότητα κρίνονται όσοι έχουν βαθµό 
τουλάχιστον «λίαν καλόν» σε όλα τα προαναφερόµενα προσόντα ή σε ένα βαθµό «εξαίρετον» 
και σε δύο τουλάχιστον «καλόν». Προακτέοι κατ’ εκλογήν κρίνονται όσοι έχουν όλα τα 
προσόντα σε βαθµό «λίαν καλόν» ή τα τρία από αυτά τουλάχιστον σε βαθµό «εξαίρετον» και 
τα δύο σε βαθµό τουλάχιστον «καλόν». Απαιτητικότερες είναι οι ρυθµίσεις για την προαγωγή 
στους εποπτικούς βαθµούς µε προαπαιτούµενη την εξαίρετη επίδοση στα προσόντα: «ήθος», 
« διοικητική δεξιότητα», «ηγετικά προσόντα» και την «λίαν καλή» στα δύο υπόλοιπα (άρθρο 
37).   

Επισηµαίνεται έτσι  µε σχετική εγκύκλιο στους εκπαιδευτικούς (αριθ. 63901/25-5-71, 
Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 90), ότι οι προαναφερόµενες περιοριστικές διατάξεις ετέθησαν 
«ουχί τυχαίως  αλλά µετά εµπεριστατωµένην  µελέτην  προς ανύψωσιν της ποιοτικής στάθµης 
δια της αποφυγής των χαριστικών αριθµητικών συµψηφισµών». Παράλληλα µε την ίδια 
εγκύκλιο γνωστοποιείται ο τρόπος  σύµπτυξης των τριών κατηγοριών  προαγωγών: «κατ’ 
αρχαιότητα»,  «κατ’εκλογήν», «κατ’απόλυτον εκλογήν» σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες  δια-
τάξεις, σε δύο προβλεπόµενες κατηγορίες: «κατ’αρχαιότητα», «κατ’εκλογήν», βάσει της υ-
πουργικής απόφασης 154273/2-11-70(Φ.Ε.Κ.800/70). Επισυνάπτεται µάλιστα για την πλη-
ρέστερη ενηµέρωσή τους,  πίνακας «τυπικών περιπτώσεων αντιστοιχίας» παλιών και νέων 
κατηγοριών προαγωγής.  

Σε σχετική  επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας στο εποπτικό προσωπικό, µε 
θέµα: « Οδηγίαι περί συντάξεως και υποβολής των εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητος του 
εκπαιδευτικού προσωπικού» (αριθ.πρωτ. 66351/1-6-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η), καθορίζονται διεξοδικό-
τερα τα κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των εκπαιδευτικών, ως εξής:  

α) Επιµέρους συνιστώσες του πρώτου ουσιαστικού προσόντος « ήθος και χαρακτήρ», 
όπως: η πίστη και αφοσίωση στην πατρίδα, τα εθνικά και χριστιανικά ιδεώδη, η πίστη στην 
αποστολή του εκπαιδευτικού, σεβασµός στις ηθικές αρχές κ.λπ., αποκτούν βαρύνουσα ση-
µασία. Έτσι, όπως επισηµαίνεται δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί «εξαίρετος» ένας εκ-
παιδευτικός που υστερεί έστω και σε ένα από τα προαναφερόµενα στοιχεία. 

β)  Ως προς το δεύτερο προσόν «επιστηµονική κατάρτιση», δεν µπορεί κανείς να χα-
ρακτηρισθεί «εξαίρετος», αν κατέχει µόνο το βασικό πτυχίο διορισµού. 

γ) Για την αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητας, εκτός των άλλων στοιχείων, απαι-
τείται η παρακολούθηση των διδασκαλιών.  

                                                 
306 Το θέµα των προσόντων του δασκάλου συζητείται ευρύτερα σε σχετικό υποκεφάλαιο της παρούσας 
µελέτης.  
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δ) Ως προς την ευσυνειδησία δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται ως εξαίρετος 
εκπαιδευτικός που απλά επιτελεί το καθήκον του, χωρίς να είναι «εν παντί υπόδειγµα εργα-
τικότητος, αφοσιώσεως, αποδοτικότητος, αξιοπρεπείας, ανιδιοτέλειας». Τονίζεται επίσης ότι 
είναι απαράδεκτο να χρησιµοποιεί κανείς τη θέση του για τον προσπορισµό  οικονοµικών ή 
άλλων κερδών κατά την άσκηση των καθηκόντων του και κατά παράβαση των νόµων της 
ηθικής τάξης.  

ε) Σε περίπτωση που ο αξιολογών είναι αδύνατο να σχηµατίσει «ασφαλή και βεβαίαν 
γνώµην» για ένα ή περισσότερα συνθετικά στοιχεία του αξιολογούµενου προσόντος, συστή-
νεται η αποφυγή του χαρακτηρισµού του και αντί αυτού η επισήµανση µε ένα  «Χ».  

Παρέχονται δε ειδικότερες και αναλυτικότερες οδηγίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
κάθε βαθµού για κάθε προσόν ξεχωριστά. Έτσι για παράδειγµα ως προς το πρώτο προσόν « 
Ήθος και χαρακτήρ» υποδεικνύεται: «α) Ως εξαίρετος δύναται να χαρακτηρίζεται µόνον ο 
εκπαιδευτικός, όστις όχι µόνον είναι ανεπίληπτος ως προς τα στοιχεία, τα οποία συνθέτουν τον 
προσόν τούτο, ιδία δε τα εξ αυτών  έχοντα ιδιάζουσαν σηµασίαν, αλλά και να διακρίνεται µετα-
ξύ των συναδέλφων του, κατά κοινήν  αναγνώρισιν, ως προς τα πάντα τα στοιχεία αναµφισβη-
τήτως να προβληθεί ως υπόδειγµα, β) Ως λίαν καλός {…} όστις δε βαρύνεται µε ψόγον τινά, αλ-
λά δεν δύναται να προβληθεί ως υπόδειγµα.{…}, δ) Ως µέτριος χαρακτηρίζεται εκείνος όστις 
παρουσιάζει καταφανή αποδεδειγµένα  ελαττώµατα, αλλ΄όχι και εις βαθµόν, ώστε να δυναται να 
θεωρηθεί και ως ακατάλληλος., ε)Ως ακατάλληλος {…} όστις λόγω αποδεδειγµένων  ελαττω-
µάτων ως προς το προσόν τούτο, δεν επιτρέπεται να παραµένει εις την εκπαίδευσιν» (ό.π., 11).  

Είναι εµφανές ότι παρά την προσπάθεια πρόσδοσης αντικειµενικοποίησης της αξιο-
λογικής διαδικασίας, υιοθετείται η χρήση υποκειµενικών κριτηρίων, µε την παρουσία ανε-
ξέλεγκτων και γενικόλογων  αξιολογικών χαρακτηρισµών, όπως:  « Ο κατώτερος του λίαν 
καλού, αλλ’επαρκώς εκτελών τα καθήκοντά του, χαρακτηρίζεται ως καλός, ο κατώτερος του 
καλού{…}» ( ό.π., 12). Ασφαλώς ο επακριβής προσδιορισµός του τι συµπεριλαµβάνει ο χαρα-
κτηρισµός «κατώτερος του λίαν καλού», δεν προβλέπεται στο θεσµικό κείµενο.  Η αξιο-
λόγηση του βαθµού  «πίστης και αφοσίωσης στην πατρίδα» ή «της υποδειγµατικής εργατι-
κότητος» του αξιολογούµενου υπόκειται στην υποκειµενική κρίση και εν τέλει αυθαίρετη κρί-
ση του αξιολογητή.  Άλλωστε η βαθµολογική αποτύπωση της κτήσης τού προσόντος «ήθος 
και χαρακτήρ» και ιδιαίτερα του θεµελιώδους της συνθετικού χαρακτηριστικού «πίστη και  
αφοσίωση στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη», φαίνεται να χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στη δικτα-
τορία για την απενεργοποίηση των αντιφρνούντων, µέσω της βαθµολογικής στασιµότητας ή 
υποβιβασµού τους. Στο πλαίσιο αυτό, η όλη διαδικασία σύνταξης εκθέσεων υπηρεσιακής 
ικανότητας καθίσταται διαβλητή,  υπονοµεύοντας  παράλληλα το θεσµό της εποπτείας, ο ο-
ποίος ανάγεται σε  σύµβολο αυθαιρεσίας και αυταρχισµού. Χαρακτηρίζεται έτσι εκ των υ-
στέρων «επιζήµιος», σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις της ∆.Ο.Ε και  αποβλητέος από τη µετα-
πολιτευτική πολιτεία., «ως απαράδεκτη ενσάρκωση του πνεύµατος της αυταρχικής πολιτείας, 
της αστυνόµευσης και της αλλοτρίωσης των διαπροσωπικών σχέσεων και του παιδευτικού 
έργου του σχολείου {…}» ( Ανδρέου, Α. 1994, 289). 307  

                                                 
307 Αναλυτικότερα για κριτική προσέγγιση του  θεσµού του επιθεωρητή  και των συναφών πολιτικών, 
βλ. Ανδρέου, Απ., ό.π., 287-291, Ζαµπέτα, Ε. 1994, 230-237. 
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7.1.3. Η ρύθµιση της διδασκαλίας της γλώσσας ως βασικού άξονα  της  
          εκπαιδευτικής πολιτικής κατα την επταετή δικτατορία 
            
  
Το γλωσσικό ζήτηµα και ειδικότερα η διδασκαλία της γλώσσας τέθηκε κατά την 

άσκηση της επίσηµης ή «ανεπίσηµης» εκπαιδευτικής πολιτικής τού καθεστώτος σε όλη τη 
διάρκεια της δικτατορίας. Η καθιέρωση της δηµοτικής,  ως επίσηµης γλώσσας της εκπαίδευ-
σης - κεντρικός στόχος µε οξύτατες ιδεολογικές αναφορές κατά τη µεταρρύθµιση του 1964- 
προσλαµβάνει και στην εξεταζόµενη περίοδο ιδεολογικές διαστάσεις, µε διακύβευµα- όπως 
άλλωστε και στο παρελθόν- όχι τόσο τη γλώσσα και τη µορφή της όσο το έθνος  και τις 
επιδιώξεις τους. Μετεξελίσσεται έτσι σε µάχη ηγεµονίας αντιµαχόµενων ιδεολογιών, στην ο-
ποία δίνει ενεργά το στίγµα του και ο Στρατός, µέσα από την ανάληψη ευρύτερων προπα-
γανδιστικών και  καθοδηγητικών καθηκόντων στην ελληνική κοινωνία. Αναλυτικότερα:     

Η δικτατορία αρχικά φαίνεται να κρατάει αποστάσεις από τη γλωσσική διαµάχη, 
θεωρώντας την ανακίνησιν του εν  λόγω θέµατος «ως άσκοπον και δηµοκοπικήν. Θέµα γλωσ-
σικόν εις την Ελλάδα δεν υφίσταται. Υφίσταται θέµα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσης. 
Και η διδασκαλία αυτή θα γίνει εντός των πλαισίων της γραµµατικής της ελληνικής γλώσ-
σσης» (εφηµ .Ελεύθερος Κόσµος, 5 Μαΐου 1967). Εξάλλου, δεδοµένα όπως η προοδευτική 
γλωσσική  πολιτική της µεταξικής δικτατορίας, η επιλογή της δηµοτικής γλώσσας κατά τις 
δηλώσεις υπουργών της κυβέρνησης, η αποδοχή και χρήση της κατά τη µεταπολεµική αντι-
κοµµουνιστική προπαγάνδα καθιστούν ασαφείς τις προθέσεις αντιµετώπισης του γλωσσικού 
ζητήµατος.  

Ήδη όµως από τα πρώτα θεσµικά κείµενα  γίνεται εµφανής η νοµική κατεδάφιση των 
σχετικών ρυθµίσεων της µεταρρύθµισης του 1964, µε τη συρρίκνωση της δηµοτικής και την 
ενδυνάµωση της καθαρεύουσας. Σύµφωνα µε το άρθρο 5  (παρ.1 &2) του Α.Ν. 129/67 η δι-
δασκαλία της δηµοτικής περιορίζεται στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αφού στις 
τρεις ανώτερες τάξεις, στο γυµνάσιο και γενικότερα σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 
χώρας, θεσµοθετείται η διδασκαλία και η χρήση της απλής καθαρεύουσας κατά τη γραπτή και 
προφορική επικοινωνία διδασκόντων και διδασκοµένων. Υπό το πρίσµα αυτό,  η διδασκαλία 
της γραµµατικής της απλής καθαρεύουσας αρχίζει από την ∆΄τάξη του δηµοτικού και συνεχί-
ζεται στην Ε΄και Στ΄τάξη και στο γυµνάσιο,  µε την προσθήκη επιπλέον της διδασκαλίας του 
συντακτικού της (άρθρο 5, παρ.3).  

Σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες ρυθµίσεις η διδασκαλία της γλώσσας διεξάγεται µε 
τα προϋπάρχοντα δεδοµένα της µεταρρύθµισης του 1964, ενώ η δηµοτική γλώσσα βρίσκεται 
στη χειρότερη θέση από τις ρυθµίσεις του 1917 και µετά  (∆ούκας, Τρ., ό.π., 367). Η επικρά-
τηση µάλιστα του πνεύµατος  «εκδικητικής αντίδρασης» (Ανδρέου, Α., 1999, 153) και στον 
τοµέα της γλωσσικής πολιτικής, αποτυπώνεται «στην καταστρεπτική επιδροµή στο χώρο της 
παιδείας» µε το επιχείρηµα ότι οι εκπαιδευτικοί µιλούσαν τη γλώσσα της µεταρρύθµισης του 
1964,  « την Παπανούτσιον γλώσσαν» (ό.π.). 

Η ρύθµιση του γλωσσικού ζητήµατος επιχειρήθηκε και στο συνταγµατικό κείµενο του 
1968. Με συνταγµατική ρήτρα, ορίζεται η καθαρεύουσα ως επίσηµη γλώσσα του κράτους      
( άρθρο 6, Φ.Ε.Κ. 267/ 68, 15 Νοεµβρίου 1968): « Η επίσηµος γλώσσας του Κράτους και της 
Εκπαιδεύσεως  είναι εκείνη µε την οποία συντάσσονται  το Σύνταγµα και τα κείµενα της ελ-
ληνικής νοµοθεσίας».  

Ενδιαφέρον για τη µελέτη µας παρουσιάζουν οι τοποθετήσεις των µελών του υπουρ-
γικού συµβουλίου στα πλαίσια της συζήτησης του συνταγµατικού σχεδίου της επιτροπής 
Μητρέλια,  για την ανάδειξη των διεργασιών και συνακόλουθα των  άρρητων ιδεολογηµάτων 
της επίσηµης γλωσσικής πολιτικής του καθεστώτος. Σύµφωνα µε τα πρακτικά των σχετικών 
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συνεδριάσεών τους, ο Γ. Παπαδόπουλος φέρεται να αντιδράει στο ρητό ορισµό της καθα-
ρεύουσας ως επίσηµης γλώσσας του κράτους, ισχυριζόµενος ότι η γλώσσα αυτή δεν έχει σα-
φή µορφή και περιεχόµενο. Εξάλλου, πειστική επιχειρηµατολογία φαίνεται εκ του από-
τελέσµατος να αναπτύσσει ο υπουργός Παιδείας Θ. Παπακωνσταντίνου, θεωρώντας ότι «η 
διγλωσσία δεν είναι ένα νοσηρόν φαινόµενον» και αναγνωρίζοντας την κοινωνική δυναµική 
της δηµοτικής, χωρίς όµως να άρει την εµπιστοσύνη του στην καθαρεύουσα.  Στο πλαίσιο αυ-
τό υποστηρίζει τη µη  αναγραφή της καθαρεύουσας στο συνταγµατικό κείµενο, προκειµένου 
να µην τεθεί η δηµοτική εκτός νόµου και παραχωρηθεί στους κοµµουνιστές (∆ούκας, Τρ. 
183). 308 

Η  παραπάνω συνταγµατική  ρύθµιση υποτιµώντας τη  µητρική γλώσσα και συνεπώς το 
γλωσσικό κεφάλαιο των µαθητών  στο σχολείο, επιφέρει αναµφίβολα πρόσθετες ιδεολογικές 
συνέπειες, σχετικές µε την ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων και την προσπάθεια 
επιβολής της γλώσσας της εθνικοφροσύνης στη σχολική πραγµατικότητα. Πάντως, όπως 
επισηµαίνει ο ∆. Χαραλάµπους η συνταγµατική διασφάλιση της καθαρεύουσας, αυτή τουλά-
χιστον τη φορά δεν συνοδεύεται από υβριστικές αναφορές στη δηµοτική γλώσσα (Χαρα-
λάµπους, ∆., ό.π., 258). Οι φανερές  εσωτερικές αντιφάσεις της καθεστωτικής πολιτικής κα-
ταγράφονται   µέσα από την προσπάθεια αποκατάστασης του συνταγµατικού κύρους της χρή-
σης της καθαρεύουσας,  χωρίς όµως τον  παράλληλο διωγµό, της  δηµοφιλούς στα ευρύτερα 
λαϊκά στρώµατα,  δηµοτικής για προφανείς λόγους. Η παραδοχή  µάλιστα της κοινωνικής δυ-
ναµικής της από ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, σε σύγκριση και  µε πολιτικές καταδίκης της 
στο  παρελθόν, αναδεικνύει την  τάση υιοθέτησης προοδευτικότερων απόψεων, υπό την πίεση 
των υπαρκτών και επιτακτικών αναγκών χρήσης τους και εντός των περιοριστικών όρων που 
έθετε το συντηρητικό εκπαιδευτικό ρεύµα. Η αναγνώριση όµως της διασύνδεσης γλώσσας και 
κοινωνικών αναγκών υπονοµεύει το βασικό ιδεολογικό πρόταγµα της εθνικοφροσύνης περί 
της σταθερής διαχρονικά στατικής εθνικής γλώσσας (Εθνική γλώσσα, 1973, 6), αίροντας 
συνεπώς και το βασικό εµπόδιο για την αποδοχή της δηµοτικής, ως εξελικτικής µορφής της.   

Πρόκειται άλλωστε  για τάση που διαγράφεται σαφέστερα στις σχετικές ρυθµίσεις του 
Ν.∆ 651/70 (ό.π) µε την επέκταση της διδασκαλίας της δηµοτικής και στην ∆΄τάξη του δη-
µοτικού (άρθρο 25, παρ. 3&4). Έτσι «εις τας τέσσαρας πρώτας τάξεις του δηµοτικού σχολείου 
διδάσκεται και χρησιµοποιείται ως εκφραστικόν όργανον η καθοµιλουµένη γλώσσα εις την 
πανελλήνιον αυτής µορφής, απηλλαγµένη ακροτήτων και ιδιωµατισµών και ανταποκρινοµένη 
εις την αντιληπτικήν ικανότητα των µαθητών των τάξεων τούτων. Εις τας τάξεις Ε΄και Στ΄ 
διδάσκεται και χρησιµοποιείται η γλωσσική µορφή, εις την οποία συντάσσονται  το Σύνταγµα 
και τα κείµενα της  Ελληνικής Νοµοθεσίας, απηλλαγµένη αρχαϊσµών  και απλή, ανταποκρινο-
µένη  εις το σύγχρονον πανελλήνιον γλωσσικόν  αίσθηµα και την αντιληπτική ικανότητα των 
µαθητών των τάξεων τούτων (απλή καθαρεύουσα)». Οι ευµενέστερες προβλέψεις  του πα-
ρόντος θεσµικού κειµένου ως προς τη διδασκαλία της δηµοτικής, αποδίδονται πάντα και στις 
απαιτήσεις εφαρµογής του ωρολογίου και αναλυτικού προγράµµατος κατά τη συνδιδασκαλία 
της Γ΄και ∆΄τάξης στα ολιγοθέσια σχολεία.  

Ηγετικό ρόλο στη διαµόρφωση της γλωσσικής πολιτικής διεκδικεί κατά την εξεταζό-
µενη περίοδο ο Στρατός, εκδίδοντας  βιβλίο µε τίτλο «Εθνική γλώσσα». Πρόκειται για προ-
παγανδιστικό εγχειρίδιο µε εµφανή στόχευση την απαξίωση της δηµοτικής. Το εν λόγω βι-
βλίο εκδίδεται για πρώτη φορά από το Εθνικό Τυπογραφείο το 1972.  Μέχρι το 1973 επακο-
λουθούν άλλες δύο εκδόσεις, µε αλλαγή του εκδοτικού φορέα στην τελευταία, όταν την  εκ-
δοτική ευθύνη αναλαµβάνει η Εταιρεία Φίλων του Λαού. Ως συγγραφέας εµφανίζεται το Αρ-
χηγείο Ενόπλων ∆υνάµεων. Η συγγραφή του όµως αποδίδεται κυρίως στον καθηγητή της Φι-
λοσοφικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Γ. Κουρµούλη, ο οποίος,  όπως επισηµαίνεται, ήταν 

                                                 
308 Για αναλυτικότερη  παρουσίαση της συζήτησης του υπουργικού συµβουλίου σχετικά µε το γλωσσι-
κό ζήτηµα, βλ. ό.π. 181-184.  
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µέλος της προαναφερόµενης εταιρείας. Εξάλλου, η απόκρυψη  του συγγραφέα κατανοείται ως 
προσπάθεια ανοικτής παρέµβασης του καθεστώτος309

σε µια περίοδο ευρύτερης συζήτησης 
του γλωσσικού ζητήµατος καθώς και των ιδεολογικών µεταπολεµικών αγκυλώσεών του 
(∆ούκας, Τρ., ό.π., 372). 

Βασικός στόχος του βιβλίο είναι να καθορίσει τους όρους που πρέπει να πληροί «η ε-
θνική γλώσσα» ενός λαού. Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται η ανάγκη διασύνδεσή της µε το εθνικό 
παρελθόν και κατανόησής της από το λαό, «δηλαδή τους αγραµµάτους, διότι και αυτοί α-
ποτελούν  τµήµα του έθνους. » (Εθνική γλώσσα, 6). Με βάση το σκεπτικό αυτό επιχειρείται 
να καταδειχθεί η ανάγκη διδασκαλίας «της εθνικής γλώσσας» στο λαό, προκειµένου να από-
φευχθεί η εγκατάλειψη της εθνικής γλώσσας, ενός από τα βασικότερα εθνικά χαρακτηρι-
στικά. Στο πλαίσιο αυτό υποτιµάται  και απαξιώνεται το κοινωνικό έρεισµα της δηµοτικής, α-
φού περιορίζεται στην υποδεέστερη κατηγορία των αγραµµάτων, µε στόχο την αιτιολόγηση 
του εξοστρακισµού της δηµοτικής από τις σχολικές τάξεις.  Τίθεται έτσι το ερώτηµα: «Μη-
πως ο λαός αυτός, ο οποίος άλλωστε, αποτελεί και την πλειοψηφίαν του λαού, δηλαδή των α-
γραµµάτων, είναι δευτέρας ποιότητας και εποµένως δεν πειράζει εάν το σχολείον «καταστρ-
έφει» τη µητρική του γλώσσα;» (ό.π., 9).  Παράλληλα γίνεται φανερή η υποτίµηση του λαού,  
αφού ο λαός ( µε µικρό λ) αντιπροσωπεύει το µειοψηφικό  τµήµα εκείνου του Λαού (µε κε-
φαλαίο), το οποίο και θα εξαλειφθεί στην πορεία, λόγω της επέκτασης των εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών.  

Με κεντρικό επιχείρηµα τη σταθερή διαχρονική µορφή της εθνικής γλώσσας, η εξελι-
κτική της δυναµική  ανάγεται σε εκφυλιστικό και ολέθριο φαινόµενο, «διότι απώλεσεν 
απείρως περισσότερα από όσα νέα απέκτησε, κατά δε τον τυπικόν της γραµµατικής, όχι µόνο 
δεν εξοµαλύνθη, αλλά εδηµιούργησεν ανωµαλίας εις τοιαύτην έκτασιν ώστε δεν έχει γραµµατι-
κήν». Πέραν δηλαδή του µη εθνικού χαρακτήρα της δηµοτικής, προστίθεται και το µειονέ-
κτηµα έλλειψης γραµµατικής, λόγω της τυχαίας εξέλιξής της: «η δηµοτική δεν έχει γραµµα-
τικήν, ούτε σταθερόν λεξιλόγιον. Ο καθείς ηµπορεί να γράφει όπως θέλει και να κατασκευάζει 
λέξεις όπως θέλε.» (ό.π., 155) . 310  

Η ιδεολογική χροιά της όλης προσπάθειας του Στρατού να προσανατολίσει στον ορθό 
εθνικό δρόµο την ελληνική κοινωνία, αποτυπώνεται στην  παραδοχή: «παν ό,  τι αποµακρύνει 
τους λαούς από το εθνικό παρελθόν, εξυπηρετεί τις επιδιώξεις  του κοµµουνισµού, διότι τότε οι 
λαοί είναι προητοιµασµένοι να δεχθούν ευκολότερα την διεθνιστικήν ιδελογίαν ή µίαν άλλη 
πατρίδα» (ό.π., 152). Υπό το πρίσµα αυτό το κίνηµα του δηµοτικισµού ανάγεται σε δίαυλο 
της κοµµουνιστικής ιδεολογίας, ενώ στην κοµµουνιστική προπαγάνδα αποδίδεται η θετική 
ταύτιση της δηµοτικής µε τον προοδευτισµό, το σοσιαλισµό, τη δηµοκρατία και η αρνητική 
ταύτιση της καθαρεύουσας µε  τον αντιδραστικό συντηρητισµό, τη δεξιά και το φασισµό 
(ό.π., 153). Με βάση τα προαναφερόµενα, ως καταληκτική σκέψη προβάλλεται  η ανάγκη α-
ποποµπής της δηµοτικής από την εκπαίδευση,  µε την επίκληση επιχειρηµάτων εθνικιστικού 
περιεχοµένου, όπως το να εξακολουθήσει «να διδάσκεται µια γλώσσα την οποίαν, οι µεγαλο-
φυέστεροι  άνδρες της αισθητικής του λόγου, ανήγαγον  εις βαθµόν τελειότητος και η οποία 
εξακολουθεί  να αποτελεί την ακένωτον πηγήν  από την οποίαν  η παγκόσµιος επιστήµη αντλεί 
τας λέξεις  δια την απόδοσιν των εννοιών της » (ό.π., 163). 

Αντίθετη  άποψη από τις  Ένοπλες ∆υνάµεις διατυπώνει η Επιτροπή Παιδείας για την 
αντιµετώπιση του γλωσσικού προβλήµατος. Στα  πορίσµατά της (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1974) επισηµαί-
νεται ο  διακριτός  ρόλος τής κάθε γλωσσικής µορφής, αφού  «η δηµοτική, αναλυτική και πε-
ρισσότερον κατάλληλος δια την έκφρασιν  του συναισθηµατικού κόσµου, καλύπτει όλον τον 
χώρον της λογοτεχνίας και της δοκιµιογραφίας και εισέρχεται  εις τον χώρον της επιστήµης», 

                                                 
309 Ας σηµειωθεί ότι το βιβλίο διανεµήθηκε δωρεάν σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες κατά τα πρότυπα 
της «Πολιτικής Αγωγής του Θ. Παπακωνσταντίνου.  
310 Σχετική επιχειρηµατολογία αναπτύσσεται στο κεφάλαιο: « Η ∆ηµοτική δεν έχει Γραµµατικήν» (Η 
Εθνική Γλώσσα, ό.π., 40-68.  
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ενώ η καθαρεύουσα, πλουσιωτέρα εννοιολογικώς, συνθετική και ακριβολόγος καλύπτει τον 
χώρον της επιστήµης και της δηµοσίας ζωής.» (ό.π., 26). Υπό αυτό το πρίσµα, θεωρείται η 
καθεµιά αναντικατάστατη στο χώρο της. Το ενδεχόµενο σύνθεσης µιας ενιαίας  νεοελληνικής 
εµπλουτισµένης γλώσσας, εµφανίζεται µάλιστα σαν κατάληξη της προσεγγιστικής τους τάσης 
που διακρίνει την εξελικτική τους διαδροµή (ό.π.).  

Εξάλλου, για την υποβολή σχετικών προτάσεων, λαµβάνεται  υπόψη ότι η προαναφερό-
µενη γλωσσική πραγµατικότητα δεν µεταβάλλεται από εξωτερικές παρεµβάσεις. Έτσι,  µε την 
παραδοχή της αναπόφευκτης και αυτόνοµης  φυσικής εξέλιξης της γλώσσας, ως πνευµατικού 
φαινοµένου,  υποστηρίζεται  η διδασκαλία της µητρικής εθνικής γλώσσας σε όλες τις τάξεις 
του δηµοτικού, χωρίς ιδιωµατισµούς και πολυτυπίες. Θεωρείται έτσι ότι η γλωσσική διδα-
σκαλία υποβοηθείται από τα γλωσσικά βιώµατα του µαθητή στο οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον,  γεγονός που συντελεί στη φυσική εκµάθηση της γλώσσας (ό.π., 27).  

 Σε περίπτωση καθιέρωσης του οκτάχρονου δηµοτικού σχολείου, προτείνεται η διδα-
σκαλία της καθαρεύουσας, σε απλοποιηµένη και εύχρηστη µορφή, µόνο στις τελευταίες τά-
ξεις του δηµοτικού και εν συνεχεία στο γυµνάσιο. Για την αποτελεσµατική διδασκαλία της 
δηµοτικής γλώσσας, κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη Γραµµατικής, απαλλαγµένης από ακρό-
τητες από επιτροπή ειδικών επιστηµόνων αναγνωρισµένου κύρους (ό.π., 27).   

Με βάση τα προαναφερόµενα είναι προφανές ότι η ανεπίσηµη πολιτική της δικτατορίας 
για τη διευθέτηση του γλωσσικού ζητήµατος, όπως αυτή εκφράζεται στα συµπεράσµατα της 
Επιτροπής Παιδείας, υιοθετεί τις σχετικές αντιλήψεις της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 
1964. Με τη διολίσθησή της,  κατά τον ∆. Χαραλάµπους σε φιλελευθερίζουσες κατευθύνσεις 
και προτάσεις (Χαραλάµπους, ∆., ό.π., 262), προσπαθεί να συγκεράσει το επιτακτικό αίτηµα 
εκσυγχρονισµού του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τα στερεότυπα και τα βασικά ιδεολογικά 
προτάγµατα της δικτατορίας. Ωστόσο, παρά την εµφανή προσπάθεια καταγραφής και αντι-
µετώπισης των εκπαιδευτικών αναγκών της περιόδου, η µετασχηµατιστική δυναµική γενι-
κότερα των µεταρρυθµιστικών της προτάσεων εξουδετερώνεται, λόγω των εγγενών αδυνα-
µιών τής λειτουργίας της(∆ούκας, Τρ., ό.π., 355).311 

Συµπερασµατικά η  επίσηµη/υλοποιηθείσα εκπαιδευτική πολιτική της δικτατορίας για 
τη διευθέτηση της γλωσσικής διδασκαλίας στην εκπαίδευση, ανατρέπει άµεσα  τα κεκτηµένα 
της  εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964. Αντιδρώντας «εκδικητικά» προς το υφιστάµενο 
θεσµικό πλαίσιο,  νοµοθετεί εκ νέου αλλά  από το παρελθόν, επαναφέροντας  το πνεύµα  σχε-
τικών µεταπολεµικών ρυθµίσεων, ιδιαίτερα δυσµενών για τη χρήση της δηµοτικής γλώσσας 
(Α.Ν. 129/67). Η έµµεση απαξίωσή της, αποτυπωµένη στη συρρίκνωση της διδασκαλίας της 
στο δηµοτικό, εµπεριέχει ιδεολογικές αναφορές συµβατές µε τις γλωσσικές αντιλήψεις του 
συντηρητικού εκπαιδευτικού ρεύµατος. Η αδυναµία βεβαίως της αµυντικής εθνικόφρονης 
ιδεολογίας της δικτατορίας να αντιµετωπίσει τις νέες κοινωνικές γλωσσικές ανάγκες, φαίνεται 
στη συνέχεια να  καθιστά αναγκαία την  ανακατεύθυνση τής γλωσσικής πολιτικής της σε πιο 
φιλελεύθερες κατευθύνσεις (Ν.∆. 651/70- Πορίσµατα Επιτροπής Παιδείας). Αν ληφθεί υ-
πόψη η ιδεολογική και πολιτική χροιά του γλωσσικού ζητήµατος στην ελληνική εκπαίδευση, 
αφού «η γλωσσική και εκπαιδευτική µεταρρύθµιση ταυτίζεται µε τη δηµοκρατία, όποιος πο-
λεµά τη µια είναι εχθρός της άλλης», τότε φαίνεται η εξεταζόµενη  πολιτική να εξαντλεί τις 
δυνατότητες που παρέχονται στα πλαίσια ενός αυταρχικού καθεστώτος µε µετεµφυλιακές 
πολιτικοϊδεολογικές αγκυλώσεις και άλυτες εσωτερικές αντιφάσεις.  

                                                 
311 Όπως η έλλειψη πολιτικού περιβλήµατος, λόγω της µη συµµετοχής πολιτικών προσωπικοτήτων,  η 
µειωµένη αυτονοµία των µελών της, λόγω της σχέσης τους µε το καθεστώς. Για διεξοδική παρουσίαση 
του ρόλου της και των προτάσεών της σε κρίσιµα ζητήµατα εκπαιδευτικής πολιτικής κατά την επταετή 
δικτατορία, βλ. ∆ούκας, Τρ., ό.π.285-293, 300-353.  
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          7.1.4.  Προβλέψεις και  ιδεολογικές παρεµβολές των  αναλυτικών και    
                     ωρολόγιων προγραµµάτων  του  δηµοτικού σχολείου 
 

 
 Σύµφωνα µε τις επιστηµολογικές παραδοχές της παρούσας µελέτης η επιλογή και 

οργάνωση της σχολικής γνώσης κατά τη σύνταξη των αναλυτικών προγραµµάτων, συνυ-
φασµένη µε τις πολιτικοϊδεολογικές επιλογές των συντακτών τους,  αποτελεί κοινωνικό γε-
γονός ( Νούτσος, Χ. 1979, 299).  Οι δοµικές διευθετήσεις  της,  όπως αποτυπώνονται στο πε-
ριεχόµενο των αναλυτικών προγραµµάτων και των σχολικών εγχειριδίων της εξεταζόµενης 
περιόδου, παραπέµπουν στη µεταρρυθµιστική ιδεολογία των «εσωτερικών» χαρακτηριστικών 
τού εκπαιδευτικού συστήµατος και ως εκ τούτου διασυνδέονται ευθέως µε το ιδεολογικό 
πλαίσιο λειτουργίας του. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η νοµιµοποίηση και η επιβολή των  ιδεο-
λογικών  παρεµβολών της κρατικής γνώσης, ενσωµατωµένων σε ένα αµιγές «γνωστικό πλαί-
σιο», συντελείται µε τη συνδροµή των θεσµικών οργάνων (νόµων, νοµοθετικών/βασιλικών 
διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων) (Φωτεινός, ∆. 2004). 

Το δικτατορικό καθεστώς επιχειρεί να  επιφέρει µεταβολές στις αρχές συγκρότησης της 
σχολικής γνώσης σε επίπεδο αναλυτικών προγραµµάτων, µε τα παρακάτω θεσµικά κείµενα:  
α) το Β.∆. 702/69( Φ.Ε.Κ. 218, Α΄, 16/31 Οκτωβρίου 1969) « Περί του Ωρολογίου και 
αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµάτων του δηµοτικού σχολείου, β) το  Β.∆. 691/72  (Φ.Ε.Κ 
199, Α΄, 27 Οκτωβρίου/10 Νοεµβρίου 1972) «Περί τροποποιήσεως του αναλυτικού προγράµ-
µατος του δηµοτικού σχολείου», γ) µε την τροποποίηση του αναλυτικού προγράµµατος των 
φυσιογνωστικών µαθηµάτων των τεσσάρων µεγαλύτερων τάξεων του δηµοτικού σχολείου 
και την παροχή µεθοδικών οδηγιών για τη διδασκαλία τους (ΥΠ.Ε.Π.Θ., ∆ιεύθυνσις Προ-
γραµµατισµού και Μελετών-Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 1973), δ) µε τη σύνταξη Σχεδίου 
Αναλυτικού Προγράµµατος  ∆ηµοτικού Σχολείου 8ετούς φοιτήσεως από το Τµήµα Προγράµ-
µατος και µελετών της ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως και την αποστολή του στις εκπαιδευτικές 
αρχές και τους διδασκαλικούς συλλόγους της χώρας για κρίση.  

Γνωµοδοτικές  αρµοδιότητες  για τη συγκρότηση των αναλυτικών προγραµµάτων κα-
θώς και την κρίση, έγκριση, συγγραφή των διδακτικών βιβλίων αναλαµβάνει το Α.Γ.Σ.Ε, 
συσταθέν µε τον Α.Ν. 129/67 (ό.π.). Η θεσµοθέτηση του νέου αναλυτικού και ωρολογίου 
προγράµµατος του δηµοτικού σχολείου (Β.∆. 702/69, ό.π.) και συνακόλουθα η αντικατάστα-
ση του 1913, ισχύσαντος τουλάχιστον  επί πέντε δεκαετίες, οφείλεται στην άµεση ενεργο-
ποίηση του προαναφερόµενου οργάνου, µετά την επιβολή της δικτατορίας.  Πρόκειται για το 
αναλυτικό πρόγραµµα που ίσχυσε µε µικρές διαφοροποιήσεις σε όλη τη διάρκεια της επι-
βολής του καθεστώτος.  

Η πρώιµη επικέντρωση του ενδιαφέροντος της δικτατορικής κυβέρνησης στη ρύθµιση 
ζητηµάτων σχολικής γνώσης, συνυφαίνεται ασφαλώς µε τη γενικότερη έµφαση που αποδίδει 
στις νοµιµοποιητικές λειτουργίες του εκπαιδευτικού θεσµού. Ως εκ τούτου, κατά τον κανόνα 
«της απόλυτης βεβαιότητας των αποτελεσµάτων» (Παπαδάκης, Ν.- Σπαθαράκη, Α. 2004),   
αναµένεται οι ιδεολογικές αναφορές των αρχών επιλογής και οργάνωσης της ύλης του 
προαναφερόµενου αναλυτικού προγράµµατος,  να παραπέµπουν σε κυρίαρχα ιδεολογήµατα 
της περιόδου ή να ευνοούν τις πολιτικοϊδεολογικές επιδιώξεις των κυβερνώντων. Έχει άλ-
λωστε ήδη  εντοπισθεί από το ∆. Φωτεινό, η πρόκριση της ιδεολογικής κατήχησης και  του 
πολιτικού φρονηµατισµού έναντι της ενασχόλησης  µε τον εκσυγχρονισµό της σχολικής 
γνώσης στα  προγράµµατα µέσης γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης και σε περιόδους απειλής 
της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας (Φωτεινός, ∆. 2004).  
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Οι ιδεολογικές παρεµβολές της σχολικής γνώσης της εξεταζόµενης περιόδου,  γίνονται 
εµφανείς στα παρακάτω πεδία/ χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου αναλυτικού προγράµµατος: 

Α) Στον προσδιορισµό του σκοπού λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου, 312 αφού από 
τις επτά επιµέρους σκοπεύσεις που τίθενται, οι πέντε εντάσσονται στις κατηγορίες των 
εθνικών και κοινωνικοπολιτικών σκοπών και µόνο οι δύο σ’αυτή, των γνωστικών. Μάλιστα 
προτάσσονται οι εθνικοί και έπονται οι κοινωνικοπολιτικοί και γνωστικοί. Πρόκειται για ι-
εράρχηση απολύτως συµβατή µε τις ιδεολογικές προτεραιότητες του καθεστώτος,  τα  εκπαι-
δευτικά ιδεώδη και ειδικότερα  µε το πρόταγµα του ελληνοχριστιανικού ιδεολογήµατος. Υπό 
το πρίσµα αυτό πρώτιστος σκοπός του δηµοτικού σχολείου είναι: «να ενσταλάξει και εµπε-
δώσει  εις την ψυχήν του µαθητού την αγάπην προς την Ελληνικήν πατρίδα, την ορθόδοξον  χρ-
ιστιανική πίστιν και την ηθικήν ζωήν»  (άρθρο 1, Β.∆. 702/69, ό.π.). Καταγράφεται εποµένως 
και στη διασάφηση των σκοπών λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου, η αναβάθµιση του 
εθνικοθρησκευτικού παράγοντα έναντι της υποβάθµισης του γνωστικού (Φλουρής, Γ. 1995, 
332), χαρακτηριστικό που αναδεικνύει την πρόκριση της πρόθεσης ιδεολογικής κατήχησης 
και του πολιτικού φρονηµατισµού  στο υπό µελέτη πεδίο. 

Β)Στην ανίχνευση ιδεολογικών παρεµβολών στον ακαδηµαϊκό προσανατολισµό της 
φιλοσοφίας σύνταξής του και στις ευρωπαϊκές καταβολές των αρχών δόµησης του  περιεχο-
µένου του. Πρόκειται δηλαδή για ένα διάγραµµα µαθηµάτων που περιλαµβάνει τους γενικούς 
σκοπούς κάθε µαθήµατος, τους ειδικότερους ανά τάξη, τη διδακτέα ύλη, το διαθέσιµο διδα-
κτικό χρόνο για την κάλυψή της και τέλος µεθοδικές οδηγίες υπό τη µορφή παρατηρήσεων. 
Οι επιστηµολογικές του αντιλήψεις αντλούν από την ακαδηµαϊκή θεωρία, αφού η αξία της 
γνώσης επιβάλλεται δογµατικά,  µε την επιλογή και τη συµπερίληψη µαθηµάτων από διά-
φορους επιστηµονικούς κλάδους,  χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες του κοινωνικού 
πλαισίου λειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσµού-ιδιαίτερα έντονες κατά την εξεταζόµενη 
περίοδο. Παράλληλα αισθητή είναι και η υποτίµηση του εκπαιδευόµενου µέσα από τη δασκα-
λοκεντρική αντίληψη της µαθησιακής διαδικασίας,  αφού καλείται να µορφωθεί µε την προς-
ληψη και οικειοποίηση της µεταδιδόµενης  γνώσης, η οποία µάλιστα τοποθετείται έξω από 
αυτόν, δίχως να παρέχονται δυνατότητες δηµιουργικής µάθησης και καλλιέργειας της κρι-
τικής σκέψης.313  

Έτσι, εναλλακτικές και προοδευτικότερες µέθοδοι διδασκαλίας (βιωµατική/συµµετο-
χική µάθηση) αναφέρονται µόνο σε περιπτώσεις  παροχής οδηγιών για τη διδακτική προσέγ-
γιση µαθηµάτων µε άµεσες ή έµµεσες στοχεύσεις εθνικοθρησκευτικού ή κοινωνικοπολιτικού 
χαρακτήρα, όπως: η Σπουδή Περιβάλλοντος. Στην περιγραφή του γενικού σκοπού του µα-
θήµατος επισηµαίνεται η ανάγκη εφαρµογής της Ενιαίας ∆ιδασκαλίας, που «σκοπόν έχει στην 
διευκρίνησιν και συστηµατική κατάταξιν του παραστατικού κύκλου των µαθητών, την γνώσιν 
δια βιώσεως και ενεργού συµµετοχής όλων των µορφωτικών  αγαθών, τα οποία ευρίσκονται 
εις την πλουσίαν συνθετικότητα της ζωής της γενετείρας (ιστορικών, λαογνωστικών, 
γεωγραφικών, πολιτισµογνωστικών, θρησκευτικών, µουσικών κ.τ.λ).» ( άρθρο 3, Β.∆. 702/ 
69, ό.π.). Επιπρόσθετα,  κατά την περιγραφή της θρησκευτικής αγωγής και της απόκτησης 
κοινωνικοπολιτικής συνείδησης, ως ειδικότερων επιδιώξεων της πατριδογνωστικής διδα-
σκαλίας, επισηµαίνεται ότι: «η θρησκευτική αγωγή των µαθητών, δια της ουσιαστικής και 
υπό την εποπτείαν καθοδήγησιν  του ∆ιδασκάλου συµµετοχής του εις τας ποικίλας θρησκευ-
τικάς εκδηλώσεις του τε Σχολείου και των κατοίκων. Θα επιδιώκεται περισσότερον η το-
νωσις του θρησκευτικού  συναισθήµατος και ολιγώτερον η εννοιολογική πλευρά του θέµατος, 
ο πλουτισµός δηλ. των µαθητών δια πολλών θρησκευτικών γνώσεων.» (ό.π.)  

                                                 
312 Η σκοποθεσία του δηµοτικού σχολείου θα συζητηθεί εκτενέστερα στο οµώνυµο υποκεφάλαιο της 
παρούσας µελέτης. Η αναφορά µας εδώ επικεντρώνεται στην καταγραφή και στην αναγνώριση των 
ιδεολογικών της αναφορών.  
313 Ειδικότερα για την ακαδηµαϊκή θεωρία δόµησης των αναλυτικών προγραµµάτων, βλ. Φλουρής, Γ. 
1983, 32-34. 
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Στην περίπτωση των κοινωνικοπολιτικών στόχων επισηµαίνεται η κατά το δυνατόν ο-
µαδική δράση και τήρηση των σχολικών κανονισµών,  δια µέσου της συµµετοχής στην οργά-
νωση της σχολικής ζωής,  µε στόχο την καλλιέργεια της εσωτερικής πειθαρχίας  και «του εθι-
σµού εις την καλήν χρήσιν των µε περίσκεψιν και προσοχήν παρεχοµένων εις τους µαθητάς 
ελευθεριών». (ό.π.). Πρόκειται για προσπάθεια  προαγωγής του ιδεώδους «της πειθαρχηµένης 
ελευθερίας»,  ευθέως  διασυνδεόµενου µε το ιδεολογικό πρόταγµα των κυβερνώντων περί 
«Νέας ∆ηµοκρατίας» και την ανάγκη αποφυγής των  πολιτικών καταχρήσεων του εκφυλι-
σµένου κοινοβουλευτικού παρελθόντος. 

Η σκοπιµότητα βιωµατικών επιδράσεων επισηµαίνεται επίσης και κατά τις µεθοδικές 
οδηγίες που δίνονται για τη διδασκαλία του νεοεισαχθέντος µαθήµατος «Αγωγή του Πολίτη», 
κατεξοχήν συναρτώµενου µε τις ιδεολογικές επιδιώξεις του καθεστώτος περί πολιτικής 
αναδιαπαιδαγώγησης του πολίτη. Για την επίτευξη των σκοπών του συστήνεται η πρακτική 
άσκηση των µαθητών  σε έργα κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, σε κάθε ευκαιρία και πέρα 
από την τακτή ώρα διδασκαλίας του. Επισηµαίνεται δε η αναγκαία δυνατότητα άσκησης βιω-
µατικών επιδράσεων µέσα από την κατάλληλη δόµηση του περιεχοµένου του σχολικού εγχει-
ριδίου.  Είναι εµφανές, ότι η αναγκαιότητα  χρήσης µεθόδων ενεργητικής µάθησης προβάλ-
λεται στην περίπτωση  παροχής οδηγιών για την κάλυψη των ιδελογικοπολιτικών στοχεύσεων 
της διδακτέας ύλης. 

Ο περιορισµός του φάσµατος διαθέσιµων επιλογών σε διδάσκοντα και διδασκόµενο, 
όσον αφορά στον έλεγχο αυτού που µεταδίδεται και προσλαµβάνεται στο πλαίσιο της παιδα-
γωγικής σχέσης, προσδίδει στο εξεταζόµενο  αναλυτικό πρόγραµµα το γνώρισµα της  ισχυρής 
«περιχάραξης», κατά την κοινωνιολογική ανάγνωσή του στα πλαίσια της θεωρίας ων κω-
δίκων του Β.Bernestein (1981, 68). Επιπρόσθετα γνωρίσµατά του όπως: οι αρχές  επιλογής 
και οργάνωσης  της σχολικής γνώσης, ο προσδριορισµός του διαθέσιµου χρόνου για την κά-
λυψη της διδακτέας ύλης, δηλαδή η ύπαρξη συγκεκριµένων «κανόνων διαδοχής» και  συ-
νακόλουθων  «κανόνων βηµατισµού» (pacing), η αυξηµένη εξουσία του διδάσκοντος έναντι 
του διδασκοµένου, αποτυπωµένη στο σαφή καθορισµό ρόλων µεταδότη και δέκτη και επο-
µένως η επιβολή ρητής ιεραρχίας για την πρόσληψη αυστηρών κανόνων κοινωνικής τάξης, 
φαίνεται να µεταδίδουν στους εκπαιδευόµενους την αξία της  υποταγής, ως βασικό  χαρακτη-
ριστικό της θεµιτής επικοινωνίας στην παιδαγωγική σχέση αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό 
πεδίο. 314    

                                                 
314 Στη θεωρία του Β. Bernstein, η έννοια  «της περιχάραξης» αναφέρεται στη µορφή του πλαισίου 
εντός του οποίου πραγµατοποιείται η πρόσληψη και µετάδοση της γνώσης.  Ο βαθµός ελέγχου που 
κατέχουν διδάσκοντες και διδασκόµενοι πάνω στην οργάνωση, επιλογή, στο βηµατισµό και τη χρονική 
διάταξη της γνώσης που µεταδίδεται  και προσλαµβάνεται στα πλαίσια της µαθησιακής διαδικασίας , 
επηρεάζει την ισχύ της περιχάραξης. Στην περίπτωση αυξηµένου ελέγχου γίνεται λόγος για ισχυρή 
περιχάραξη ενώ σ’αυτή του µειωµένου, για ασθενή. Είναι εµφανές ότι η τιµή της διαµορφώνοντας τις 
παιδαγωγικές πρακτικές , καθορίζει τη µορφή της παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται στα πλαίσια 
της µαθησιακής διαδικασίας.  Με το σκεπτικό µάλιστα ότι δοµικός παράγοντας κάθε παιδαγωγικής 
σχέσης στα πλαίσια της πολιτισµικής αναπαραγωγής, είναι η σχέση/επικοινωνία µεταξύ µεταδότη και 
δέκτη, αναγνωρίζει τρεις κανόνες  που επηρεάζουν την «τροπή» της:  
α)τους ιεραρχικούς, σύµφωνα µε τους οποίους « η διαδικασία εκµάθησης του πώς να είναι κανείς 
µεταδότης, συνεπάγεται  την πρόσληψη κανόνων κοινωνικής τάξης, ήθους και διαγωγής, που έχουν 
γίνει προϋπόθεση για την αρµόζουσα συµπεριφορά στην κοινωνική σχέση»  (ό.π., 115) 
β) τους διαδοχής, οι οποίοι αποτυπώνουν την πρόοδο από την αφετηριακή θέση, πριν την έναρξη της 
µετάδοσης, προς την επόµενη, µετά τη  λήξη της. Ο «βηµατισµός» αποτελεί έτσι το κριτήριο προόδου, 
καθορίζοντας το διαθέσιµο χρόνο για την επίτευξη των στόχων της διαδικασίας µετάδοσης ή την 
κατάκτηση των κανόνων διαδοχής. 
γ) των κριτηρίων, που αφορούν στους κανόνες που αναµένεται ο δέκτης να κατακτήσει  και να 
εφαρµόσει στις δικές του πρακτικές, αποκτώντας σαφή αντίληψη για τα γνωρίσµατα της θεµιτής ή 
αθέµιτης επικοινωνίας, κοινωνικής σχέσης ή θέσης.  
Υπό το πρίσµα αυτό οι ιεραρχικοί κανόνες αποκαλούνται ρυθµιστικοί κανόνες και αναφέρονται εν 
γένει στη συµπεριφορά το ήθος και τη διαγωγή του δέκτη,  ενώ οι υπόλοιποι,  διδακτικοί κανόνες ή 
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 Εξάλλου, χαρακτηριστικά του αναλυτικού προγράµµατος, όπως:  η κατάτµηση της δι-
δακτέας ύλης  σε ξεχωριστά µαθήµατα στις τέσσερις µεγαλύτερες τάξεις του δηµοτικού, αφού 
στις δύο κατώτερες θεσµοθετείται η ενοποίησή της µε την εισαγωγή της µεθόδου της  Ενιαίας 
∆ιδασκαλίας, η ισχυρή παρουσία και διάχυση των θρησκευτικών περιεχοµένων και σε γνω-
στικά αντικείµενα, όπως π.χ η µουσική, που δεν εντάσσεται στην κατηγορία των φρονη-
µατιστικών µαθηµάτων, η επαναφορά του κέντρου βάρους στην παροχή θεωρητικών γνώ-
σεων και η αντίστοιχη υποβάθµιση των πρακτικών, καταδεικνύουν ευθέως τις επιρροές του 
από τα αντίστοιχα προγράµµατα των ευρωπαϊκών χωρών.315  

Αναλυτικότερα ενώ στο αναλυτικό πρόγραµµα του 1969 σε σύγκριση µε του 1913  
αυξήθηκε το σύνολο των εβδοµαδιαίων ωρών διδασκαλίας κατά οκτώ ώρες συνολικά, 
φτάνοντας στις εκατόν ογδόντα, οι ώρες των αισθητικών-καλλιτεχνικών µαθηµάτων  (Γυµνα-
στική- Παιδιαί, Μουσική, Τεχνικά) µειώθηκαν κατά εννιά. Ανάλογα, το ποσοστό εκπρο-
σώπησης  των εν λόγω µαθηµάτων στο σύνολο των διδακτικών ωρών, που κυµαίνεται στο 
23,8%, µειώνεται κατά οκτώ ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση  µε το αντίστοιχο ποσοστό 
στο πρόγραµµα του 1913, που φτάνει το 30, 23%.  

Η µείωση της αισθητικής&καλλιτεχνικής αγωγής µαθηµάτων, δεν αποτελεί ασφαλώς 
διακριτό χαρακτηριστικό του αναλυτικού προγράµµατος της δικτατορίας αλλά πάγια τάση 
όλων των µετέπειτα µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων (∆ούκας, Τρ., ό.π., 400). Εξαίρεση 
αποτελεί το πρόγραµµα του 1913, το οποίο «εν σχέσει προς το πρόγραµµα του 1894 παρο-
υσιάζει την  σηµαντικήν διαφοράν, ότι προσπαθεί να µεταφέρει το κέντρο του βάρους της διδα-
σκαλίας από των γλωσσικών εις τα πρακτικά µαθήµατα και τα τεχνικά µαθήµατα.  Περιορίζει 
τας ώρας της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσσης κι αυξάνει τας ώρας των τεχνικών µαθη-
µάτων, προσθέτει δε το µάθηµα της χειροτεχνίας {…}.» (Λέφας, Χρ. 1942, 113). ∆εν είναι α-
σφαλώς τυχαίο ότι η ευνοϊκότερη θέση των εν λόγω µαθηµάτων στο πρόγραµµα του 1913 
διασυνδέεται µε την προσπάθεια αστικοδηµοκρατικής µεταρρύθµισης του δηµοτικού σχο-
λείου.  Στο πλαίσιο αυτό,  η επαναδιευθέτηση  των προτεραιοτήτων της σχολικής γνώσης γί-
νεται µε γνώµονα την προπαρασκευή του εκπαιδευόµενου για τις ανάγκες του πρακτικού βίου 
(Μπουζάκης, Σ. 1991, 67).  

 
 

 Πίν.II  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1913    
                                 

Μαθήµατα Α΄   Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ Στ΄ Σύνολο 
ωρών 

Ποσοστό 
διαθέσιµου 
 χρόνου  
   %    

Θρησκευτικά 1 1 2 2 3 3 12   7 
Ελληνική Γλώσσα 8 9 9 9 9 9 53 30,1 
Ιστορία    1 2 2 2 7   4,1 
Πατριδογνωσία 

 & 

Γεωγραφία 

3 3 2 2 2 2 14   8,1 

Φυσική Ιστορία-   3 3 4 4 14   8,1 

                                                                                                                                            
κανόνες λόγου, καθορίζουν τις θεµιτές πρακτικές επίτευξης γνωστικών κυρίως στόχων (π.χ επίλυση 
προβλήµατος, παραγωγή γραπτού λόγου κ.λπ.) (ό.π., 113-117).   
315 Για τα χαρακτηριστικά και την ιστορική εξέλιξη  των ευρωπαϊκών αναλυτικών προγραµµάτων βλ. 
Φλουρής, Γ. 1983, 13-15. 
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Φυσική/Χηµεία 

Αριθµητική- 

Γεωµετρία 

3 3 3 3 4 4 20 11,6 

Ιχνογραφία- 

Καλλιγραφία- 

Χειροτεχνία 

3 5 6 6 4 4 28 16,3 

Ωδική 2 2 2 2 2 2 12  7 
Γυµναστική- 

Παιδιαί 

2 2 2 2 2 2 12  7 

         
Σύνολο ωρών  

ανά τάξη 

22 25 30 31 32 32 172 100 

 Πηγή: ∆ηµαράς, Α., ό.π., 92. 

 

 

Πίν.III  

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1969 
                                 

Μαθήµατα Α΄   Β΄ Γ΄ ∆΄ Ε΄ Στ΄ Σύνολο  ωρών Ποσοστό 
διαθέσιµου

 χρόνου  
   % 

Θρησκευτικά 2 2 2 2 3 3      14   7,8 
Ελληνική Γλώσσα 9 9 10 10 9 9      56 30,1 
Ιστορία    2 2 2 2        8   4,4 
Σπουδή  

Περιβάλλοντος 

4 6          10   5.6 

Φυσική Χηµεία  

µετά στοιχείων 

Υγιεινής 

  3 3 4 4     14   7,8 

Γεωγραφία   3 3 2 2     10   5,6 
Αριθµητική- 

Γεωµετρία 

3 3 4 4 5 5     25 13,3 

Αγωγή του Πολίτου      1      1   0,6 
Τεχνικά 3 3 4 4 4 3     21 11,7 
Μουσική316 1 2 2 2 2 2     11  6,1 
Γυµναστική- 

Παιδιαί 

2 1 2 2 2 2     11  6,1 

         
Σύνολο ωρών  

ανά τάξη 

24 26 32 32 33 33   180 100 

Πηγή: Ωρολόγιον και Αναλυτικόν Πρόγραµµα Μαθηµάτων ∆ηµοτικού   

          Σχολείου. ∆.Ο.Ε.,  1969, 12.  
                                                 
316 Για την Α΄και Β΄τάξη προβλέπεται συνδιδασκαλία Γυµναστικής και Μουσικής. 
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Ωστόσο, στην περίπτωση του αναλυτικού προγράµµατος του 1969, στοιχεία όπως: η 

αυτοσχέδια διδασκαλία τους λόγω της έλλειψης διδακτικού εγχειριδίου, παρά τον αυστηρό 
καθορισµό της διδακτέας ύλης τους, η υποβαθµισµένη θέση τους σε ένα πρόγραµµα  µε  ακα-
δηµαϊκή φιλοσοφία σύνταξης,  η ανάλογη θέση τους στο ωρολόγιο πρόγραµµα, αφού διδά-
σκονται µόνο µεταµεσηµβρινές ώρες, µε το σκεπτικό ότι «αι προµεσηµβριναί ώραι σχολικής 
εργασίας  θα διατίθενται  δια την διδασκαλίαν των µαθηµάτων, τα οποία απαιτούν µείζονα 
πνευµατική προσπάθεια» (ό.π.), αντανακλούν το µειωµένο ενδιαφέρον των κυβερνώντων για 
την αισθητική αγωγή και την προαγωγή της ελεύθερης έκφρασης των µαθητών. Η διδασκαλία 
τους,  σύµφωνα µε τις υπάρχουσες εµπειρίες στο πλαίσιο του σχολείου εργασίας (σχολείο του 
Βόλου κ.λπ.), συνυφασµένη µε παιδαγωγικούς νεωτερισµούς, φαίνεται ασύµβατη µε τη φι-
λοσοφία και τις σκοπεύσεις  ενός ακαδηµαϊκού προγράµµατος την υπό µελέτη περίοδο, που 
µάλλον καλείται να θωρακίσει τη µαθησιακή διαδικασία από την επίδρασή τους (∆ούκας, 
Τρ., όπ., 401).    

Γ) Στην προσπάθεια εθνικοθρησκευτικού φρονηµατισµού και πολιτικοϊδεολογικής 
κατήχησης είτε µε τη σκοποθεσία των προβλεπόµενων µαθηµάτων (Μουσικής, Ιστορίας, 
Θρησκευτικών, Σπουδή Περιβάλλοντος, Αγωγής Πολίτου) είτε µε τον προσδιορισµό του πε-
ριεχοµένου της διδακτέας ύλης. Αναλυτικότερα:  

 Η διδασκαλία  δηµωδών ασµάτων, πατριωτικών εµβατηρίων, θρησκευτικών  ύµνων, 
κρίνεται κατάλληλη για τη «δηµιουργίαν υγιών βιωµάτων, προφυλασσόντων από διάβρωσιν 
του µουσικού αισθήµατος των Ελληνοπαίδων» (Αναλυτικόν και Ωρολόγιον Πρόγραµµα 
Μαθηµάτων ∆ηµοτικού Σχολείου, ό.π., 45). Επισηµαίνεται επίσης ότι «επί τούτοις προάγου-
σα η Μουσική το κοινωνικόν, θρησκευτικόν  και Εθνικόν φρόνηµα, παιδαγωγεί τους µαθητάς 
εις πολίτας, συναισθανοµένους ότι είναι συνδεδεµένοι  εις εν όλον και ανήκουν εις την αυτήν 
Πατρίδα .» (ό.π.). Επιπρόσθετα,  συνιστάται ο εφοδιασµός των σχολείων µε ραδιοπικάπ ή 
µαγνητόφωνα ή δίσκους κατάλληλων πατριωτικών, δηµωδών, θρησκευτικών ασµάτων, προ-
κειµένου να διασφαλιστεί η παροχή ανάλογων µουσικών ερεθισµάτων στους µαθητές και 
εκτός της τακτής ώρας διδασκαλίας της µουσικής (ό.π., 46). Εξάλλου το 41,5% της διδα-
κτέας ύλης του µαθήµατος για την Α΄και Β΄τάξη έχει εθνικοθρησκευτικό περιεχόµενο. Η 
διατήρησις των εθνικών ασµάτων, των εθνικών χορών και άλλων συναφών εκδηλώσεων του 
λαϊκού πολιτισµού, προβάλλεται ως µια από τις ένδεκα επιµέρους σκοπεύσεις της διδασκα-
λίας της Γυµναστικής. (ό.π., 150). 

Ανάλογοι στόχοι τίθενται για τη διδασκαλία της µουσικής και στις τέσσερις ανώτερες 
τάξεις. Ειδικότερα για την Στ΄τάξη επισηµαίνεται η ανάγκη καλλιέργειας αγάπης προς την 
εθνική και εκκλησιαστική µουσική καθώς και η δηµιουργία πλούσιας δισκοθήκης µε ανάλογα 
έργα· ενώ το 85% της προτεινόµενης διδακτέας ύλης ανήκει στην κατηγορία των πατριω-
τικών, θρησκευτικών ασµάτων ή εκκλησιαστικών ύµνων (ό.π., 148). Για την Ε΄τάξη επι-
σηµαίνεται η ανάγκη έµφασης στα πατριωτικά εµβατήρια και στα απλά δηµώδη άσµατα, κα-
τά προτίµηση εθνικού περιεχοµένου. Ενδεικτική για τις ιδεολογικές παρεµβολές της διδα-
κτέας ύλης της µουσικής της Ε΄τάξης είναι ο παρατιθέµενος παρακάτω πίνακας ασµάτων:  

 
            
 
Πίν.IV ΆΣΜΑΤΑ  Ε΄ ΤΑΞΗΣ:  
 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ 
1 Συ που κόσµους κυβερνάς Ritter P. 

 
2 Τις Θεός Μέγας Βυζαντινόν 
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3 Τα σύµπαντα ψάλλουν Μποτζετάγια  Α. 
4 Άγια Νύκτα µετάφρ. Παπαδηµητρίου Κ. 

 
5 Ο Βασιλεύς των Βασιλέων Σύνθεσις Μπαχ 
6 Η Σηµαία µας Ποίησις  Πολέµη Ι. 
7 Πάντα εµπρός! Σύνθεσις KlinK  H. 

 
8 Η 25η Μαρτίου Ποίησις Σπεράντζα Στ. 

 
9 Ο Εθνικός ύµνος Ποίησις Σολωµού ∆. 

 
10 Μας ήρθ’ ο Μάης Σύνθεσις Κοκκίνου Ν. 

 
11 Ξαναγυρνώ Ποίησις Σπεράντζα Στ. 
12 Η Κρήτη ∆ηµοτικόν 

 
13 Το αηδόνι το µικρό ∆ηµοτικόν 

 
14 Το τραγούδι του ήλιου ∆ηµοτικόν 

 
15  Σε υµνούµεν, Άξιον εστί, Είδοµεν το φως, Είη το 

 όνοµα του Κυρίου, Απολυτίκια Τριών  
Ιεραρχών και επισήµως εορταζοµένων Αγίων 

Λειτουργικά 

 
Πηγή: Αναλυτικόν και Ωρολόγιον Πρόγραµµα µαθηµάτων ∆ηµοτικού Σχολείου,   

       ό.π., 147.  
 

Κατά τον προσδιορισµό του σκοπεύσεων της Ιστορίας εµφανής γίνεται η πρόκριση της 
καλλιέργειας εθνικιστικών ιδεολογηµάτων. Ως άξονες εθνικού φρονηµατισµού προβάλλονται 
η κατανόηση του ιστορικού βίου του ελληνικού έθνους, η άντληση διδαγµάτων από τη µελέτη 
του, η φιλοπατρία, η καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης, η αντίληψη της εθνικής συνέχειας, 
η περιφρούρηση της εθνικής κληρονοµιάς, η αποτελεσµατική ένταξη στην πολιτική και εθνι-
κή κοινότητα. Παράλληλα για την ανάπτυξη «υγιών  εθνικών συναισθηµάτων» συνιστώνται 
παιδαγωγικές πρακτικές ασθενούς περιχάραξης αλλά µε «ισχυρούς κανόνες ιεραρχίας» και 
ρύθµισης συνακόλουθα των κοινωνικών επιπτώσεων του πλαισίου µετάδοσης της ιστορικής 
γνώσης .317 Υπό αυτή την έννοια, το πλαίσιο µετάδοσης της σχολικής γνώσης µεταφέρεται 
έξω από το σχολείο. Συστήνεται  «ο οµαδικός εορτασµός εθνικών εορτών, η παρακολούθησις 
υπό των µαθητών εθνικών µνηµοσύνων υπέρ πεσόντων πολέµου, η φροντίς υπό του σχολείου 
δια τον ευπρεπισµόν του ηρώου» (Αναλυτικόν και {…}, ό.π., 96). Η διαδικασία  υποβολής 
των υποκειµένων στα µεταδιδόµενα ιδεολογικά µηνύµατα και στις συνεκτικές τους έννοιες, 
αυτές   της προγονολατρείας και της ηρωολατρείας, καθίσταται τελικά άρρητη318.   

Άµεση είναι η διάχυση της ιδεολογίας τους καθεστώτος στη διδακτέα ύλη της ιστορίας 
στην Στ΄τάξη. Η τέταρτη θεµατική ενότητά της που έχει αφετηρία τη συγκρότηση της Ελλά-
δας σε ανεξάρτητο κράτος και εκτείνεται µέχρι και τον Απρίλη του 1967, διαρθρώνεται σε 
άξονες που παραπέµπουν ευθέως σε κοµβικά ιδεολογήµατα του καθεστώτος, όπως: ο  

                                                 
317 Πρόκειται για κοµβικές έννοιες της θεωρίας του B.Bernstein, που έχουν σύντοµα συζητηθεί 
παραπάνω 
318 Για τους ρητούς και άρρητους κανόνες ιεραρχίας, βλ.Bernstein, B., ό.π., 117-118.  
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αντικοµµουνισµός και  η «εθνοσωτήρια»/«απριλιανή επανάστασις». Προγραµµατίζεται έτσι η 
συµπερίληψη στα σχολικά εγχειρίδια του µαθήµατος, θεµατικών αξόνων, σε ποσοστό 25% 
επί του συνολικού αριθµού τους στην υπό συζήτηση ενότητα,319 που αντανακλούν τη συστη-
µατική ιδεολογική επιχείρηση στρέβλωσης της ιστορικής αλήθειας, όπως:  

� Η τριπλή εχθρική κατοχή. Η καθολική εθνική  αντίσταση και η εκµετάλ-
λευσις αυτής υπό των κοµµουνιστών. 

� Η συνέχισις του πολέµου εκτός  της Ελλάδος παρά το πλευρόν των συµ-
µάχων. Η απελευθέρωσις. Το κοµµονιστικόν κίνηµα κατά ∆εκέµβριον 1944 

� {…}. Ο κατά των συµµοριτών εθνικός αγών 1946-1949.  
� Η βοήθεια των Ηνωµένων Πολιτειών της Β. Αµερικής.  Γράµµος-Βίτσι- 

Εθνική νίκη 
� {…}. Η Ελλάς από της εθνικής νίκης κατά των συµµοριτών µέχρι σήµερον. 
�  Προσπάθειαι δια την ανασυγκρότησιν του Κράτους και την οικονοµικήν 

ανάπτυξιν. Πολιτικαί διαµάχαι. Κοµµουνιστική προπαγάνδα και προσπά-
θεια διαβρώσεως του Κράτους και της κοινωνίας υπό των κοµµουνιστών. 

� Εθνικοί κίνδυνοι εκ του κοµµουνισµού. Η επανάστασις της 21ης Απριλίου 
1967.  (Πηγή: Αναλυτικόν και Ωρολόγιον Πρόγραµµα {…}, ό.π., 95). 

 
∆) Η προβολή υπερχρονικών αξιών, διατυπωµένων µε αφηρηµένες έννοιες,  ως κύριο 

χαρακτηριστικό των ασαφών γενικών αλλά και ειδικότερων σκοπών των µαθηµάτων,  που 
σύµφωνα µε το ∆. Φωτεινό,  συνέπεται µε την ιδιάζουσα φύση της εθνικοφροσύνης  από την 
(Φωτεινός, ∆., ό.π.). Έτσι το προαναφερόµενο χαρακτηριστικό των αναλυτικών προγραµ-
µάτων  ερµηνεύεται ως εξής: « καθώς οι σκοποί δεν εξειδικεύονται, δεν «µετατρέπονται» σε  
περισσότερο συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους{…}, θα µπορούσαµε  να θεωρήσουµε ότι η 
ασάφεια των διδακτικών στόχων αποτελεί φυσική συνέπεια της ασάφειας  των ορίων και των 
όρων του εθνικοφρονισµού· και αντιστρέφοντας το συµπέρασµα: ακριβώς επειδή τα όρια – ό-
πως και ο όρος – του εθνικοφρονισµού δεν µπορούσαν να είναι σαφή, τα αναλυτικά προγράµ-
µατα δεν θα µπρορούσαν να έχουν ρητώς και εναργώς διατυπωµένους στόχους. Εν κατακλείδι, 
είχε προσδιοριστεί, από την τεχνολογία πολιτικής κυριαρχίας, το πλαίσιο τόσο του εθνικο-
φρονηµατισµού όσο και των υποκείµενων  εκπαιδευτικών στόχων, αλλά είχαν αφεθεί τα  όρια 
αυτού του πλαισίου  σκοπίµως ασαφή και απροσδιόριστα, για να  προσδιορίζονται κάθε φορά 
κατά το δοκούν.Το ζήτηµα της εγκυρότητας και της νοµιµότητας είχε λυθεί» (ό.π.).  

Συµπερασµατικά,  είναι εµφανές ότι το πρώτο θεσµικό κείµενο σύνταξης των αναλυ-
τικών και ωρολόγιων προγραµµάτων του δηµοτικού σχολείου (Β.∆. 702/69, ό.π.),  παραµένει 
εγκλωβισµένο στις ιδεολογικές αγκυλώσεις της πρώτης περιόδου διακυβέρνησης του κάθε-
στώτος. Πρακτικές όπως η προσθήκη του νέου µαθήµατος «Αγωγής του Πολίτου» µε έκδηλες 
πολιτικοϊδεολογικές σκοπιµότητες,320 η διάχυση-ακόµη και σε µαθήµατα που δεν εντάσσο-
νται στην κατηγορία των φρονηµατιστικών-κοµβικών ιδεολογηµάτων του καθεστώτος, ό-
πως: ελληνοχριστιανισµός, πατρίς –θρησκεία, αντικοµµουνισµός- «εθνοσωτήριος»/ «απριλια-
νή επανάστασις», ηρωολατρεία-προγονολατρεία, εθνική συνέχεια, εθνική κοινωνία, εθνική/ 
κοινωνικοπολιτική συνείδηση, καθώς επίσης και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά του αναλυ-
τικού προγράµµατος, όπως: η ισχυρή περιχάραξη του πλαισίου µετάδοσης και πρόσληψης της 

                                                 
319 Όπως προέκυψε από την ανάλυση και κατηγοριοποίηση των θεµατικών αξόνων που εκπρο-
σωπούνται στην εν λόγω ενότητα, από τους 25 συνολικά,  που συναπαρτίζουν τη γενικότερη θεµατική 
ενότητα µε τίτλο:  « Η Ελλάς ως ανεξάρτητον  κράτος», οι 7 παραπέµπουν ευθέως στην ιδεολογία της 
εθνικοφροσύνης και στο πιο πρόσφατο ιδεολόγηµα της «εθνοσωτηρίου επαναστάσεως». 
320 Αναλυτικότερη συζήτηση για το µάθηµα της Αγωγής του Πολίτου θα γίνει παρακάτω,  στα πλαίσια 
παρουσίασης των σχολικών εγχειριδίων του.  
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γνώσης,321 οι παραδοσιακές  επιστηµολογικές καταβολές του ως προς τη γνωσιοπαραγωγική 
διαδικασία και συνακόλουθα οι νοησιαρχικές αντιλήψεις του ως προς τη µάθηση, αναδεικνύ-
ουν τον κοµβικό ρόλο της ιδεολογικής κατήχησης και του πολιτικού φρονηµατισµού, ως κρι-
τηρίων συγκρότησης και µετάδοσης της σχολικής γνώσης. 322  Υπό το πρίσµα αυτό, ελαχιστο-
ποιείται ασφαλώς η εκσυγχρονιστική επίδραση της όποιας παρουσίας  προοδευτικότερων παι-
δαγωγικών αντιλήψεων στο θεσµικό κείµενο.323 

Ωστόσο στην επόµενη περίοδο-φάση της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος,  από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1970 και µετά, µε την  αναγνώριση της ανάγκης ανανέωσης της 
σχολικής γνώσης,  οι σχετικές θεσµικές πρωτοβουλίες εντείνονται. ∆ια στόµατος µάλιστα,   
του υπουργού Παιδείας  Γ. Φραγκάτου τον Απρίλη του  1972, τα χρησιµοποιούµενα σχολικά 
εγχειρίδια κρίνονται ως παρωχηµένα, αφού, όπως δηλώνει: «υπάρχουν πληροφορίαι περί κει-
µένων  γραφέντων προ εικοσαετίας,  τα οποία επανεκδίδονται και χορηγούνται εις δηµοτικά 
σχολεία διότι τα πλέον πρόσφατα βιβλία εθεωρήθησαν πολιτικώς επιλήψιµα».324 

Στο πλαίσιο αυτό λαµβάνεται µια σειρά θεσµικών µέτρων από το 1972 και µετά,  που 
επιφέρουν τροποποιήσεις στο ισχύον αναλυτικό πρόγραµµα του 1969. 325 Με το Β.∆. 691/72, 
ρυθµίζεται το θέµα της συνδιδασκαλίας της γραµµατικής και της γλώσσας στα µονοθέσια και 
διθέσια  σχολεία, στο πλαίσιο της επέκτασης χρήσης της δηµοτικής γλώσσας και στην ∆΄τάξη 
του δηµοτικού βάσει του Ν.∆. 651/70 (ό.π.). Στη συνέχεια, οι  τροποποιήσεις που επέρχονται 

                                                 
321
Αποκαλυπτικές για την ταυτότητα του κοινωνιολογικού προφίλ του εν λόγω προγράµµατος είναι οι 

λεπτοµερείς οδηγίες πρους τους εκπαιδευτικούς, αναφορικά µε τη διδασκαλία για των διάφορων 
γνωστικών αντικειµένων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση  της γραφής στην Α΄ τάξη: « 
∆ια τη γραφήν κατάλληλον προάσκησιν αποτελούν αι ποικίλαι  ιχνογραφήσεις και κατασκευαί. ∆έον να 
προτιµάται η µορφή των γραµµάτων  του τύπου, αποφευγόµενης, κατά το δυνατόν, της πολυµορφίας.  
Παρατηρήσεις: 1. Η χρήσις µελάνης δεν συνιστάται. Επίµονος και συνεχής δέον να είναι η  προσπάθεια 
του ∆ιδασκάλου, όπως πάντα τα γραπτά των µαθητών, εις τον πίνακα και τα τετράδια, είναι καθαρά, µε 
ισοµεγέθη, καλλιγραφικά και  ευανάγνωστα γράµµατα. Εθισµός εξ αρχής εις κακογραφίαν δυσκόλως 
αποβάλλεται αργότερον».  Εξάλλου, σε παρατηρήσεις που αφορούν το περιεχόµενο των εκφραστικών 
γλωσσικών ασκήσεων και ανακοινώσεων, επισηµαίνεται: «{…} Με αφετηρίνα την µητρικήν γλώσσαν  
θα καταβάλλεται προσπάθεια αποβολής  ξένων λέξεων και ιδιωµατισµών, {…}, αυξήσεως του γλωσ-
σικού αυτών θησαυρού και αποκτήσεως σταθεράς γλωσσικής δοµής. Απαιτείται µόνον προσοχή,  όπως 
τα παραµύθια µη διεγείρουν υπερβολικώς την φαντασίαν{…}. ∆έον απεναντίας  να καλλιεργείται δι’ α-
υτών το ηθικόν, το θρησκευτικόν, το κοινωνικόν και παν ευγενές συναίσθηµα.{…}.»  (Β.∆. 702/69, ό.π., 
15-17). 
322 Ενδεικτικά,  για τον περιορισµό της ελευθερίας έκφρασης των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία,  βασικού πυλώνα  της  γνωσιοπαραγωγικής διαδικασίας, κατά την άποψή µας, βλ. και  το  
περιεχόµενο της διδακτέας ύλης της γυµναστικής για την Α΄και Β΄τάξη του δηµοτικού: « {...} Κλίσεις 
και µεταβολαί δι’αναπηδήσεων, όπως τα κοκκόρια κ.τ.λ.{…}. ∆ι’αυτών δύνανται και αι µαθηταί των 
τάξεων τούτων να µετέχουν των διαφόρων εκδηλώσεων του Σχολείου (κατά την προσευχήν, την 
µετάβασιν τις την Εκκλησίαν ή αλλαχού, τας επισκέψεις, τους περιπάτους, την έπαρσιν και υποστολήν 
της Σηµαίας κ.τ.λ.). Προσοχή, Ανάπαυσις, Σύνταξις εις κύκλους και εις ζυγούς. Αραίωσις. Μεταβολή. 
Κλίσεις. Εµπρός µαρς. Αλτ. Βάδισις.» (ό.π., 50).  
323
Αναφερόµαστε στα διαφορετικά παιδαγωγικά συµφραζόµενα µεµονωµένων επισηµάνσεων  του νο-

µοθέτη, όπως της  αποφυγής  στείρας αποµνηµόνευσης λέξεων στα πλαίσια των λεξιλογικών ασκή-
σεων και παράλληλων οδηγιών για πολυαισθητηριακή επεξεργασία των νέων λέξεων (ό.π., 83), καθώς 
και υποδείξεων,  όπως: « η αβίαστος έκφρασις της συγκινούσης  εκάστοτε τον µαθητήν εµπειρίας δι’ 
ιχνογραφηµάτων, δεν πρέπει να παρακωλύεται  δια συχνών διορθώσεων και επιµόνου προσπαθείας  
του διδάσκοντος δια την ακριβή, κατά την εξωτερικήν µορφήν , παράστασιν των ιχνογραφουµένων, 
εφ’όσον και εις τας τάξεις αυτάς η ελευθέρα από µνήµης ιχνογράφησις  εξακολουθεί κατέχουσα την 
πρώτην θέσιν» (ό.π., 137). 
324 Πρόκειται για απόσπασµα από συνέντευξη του υπουργού σε καναδική εφηµερίδα, αναδηµοσιευ-
µένη στη συνέχεια στον Ελεύθερο Κόσµο, βλ. Φραγκάτος, Γ., Παρωχηµένον  το σύστηµα Παιδείας, α-
κατάλληλα τα σχολικά βιβλία, Ελεύθερος Κόσµος, 14 Απριλίου 1972, όπως παρατίθεται στο ∆ούκας, 
Τρ., ό.π., 409.  
325
Όπως το Β.∆. 691/72, (ό.π). και η τροποποίηση του αναλυτικού προγράµµατος των φυσιογνωστικών 

µαθηµάτων  στα οποία έχουµε αναφερθεί ήδη.  
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στη διδακτική προσέγγιση των φυσιογνωστικών µαθηµάτων των τεσσάρων ανώτερων 
τάξεων, εµπεριέχουν  επίσης ενδιαφέρουσες ιδεολογικές αναφορές. Η µετακίνηση του ενδια-
φέροντος των συντακτών του από την ύλη, κοµβικό άξονα  του αναλυτικού προγράµµατος 
του 1969, στη µέθοδο, αποτελεί δείγµα εκσυγχρονισµού των περιεχόµενων του και εντάσ-
σεται στη γενικότερη τάση ιδεολογικού απεγκλωβισµού αυτής της περιόδου διακυβέρνησης 
της δικτατορίας.  

Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισµα της διαδικασίας συγκρότησης της σχολικής 
γνώσης, συµβατό µε τις εκσυγχρονιστικές τάσεις  της εκπαιδευτικής πολιτικής της περιόδου. 
Καθίσταται δε ιδιαίτερα αισθητό στο περιεχόµενο του Σχεδίου Αναλυτικού Προγράµµατος 
∆ηµοτικού Σχολείου 8ετούς φοιτήσεως, που συνέταξε το Τµήµα Προγραµµάτων και Με-
λετών της ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως το Νοέµβριο του 1973 (ΥΠ.Ε.Π.Θ.,ό.π.), ενόψει της 
επέκτασης της υποχρεωτικής φοίτησης. Παρά το ό, τι το σχέδιο του εν λόγω προγράµµατος,  
λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων δεν εφαρµόστηκε ποτέ, 326 ως εν δυνάµει θεσµικό 
κείµενο, θεράπευε σηµαντικές αδυναµίες του προηγούµενου προγράµµατος του 1969. Έτσι, 
ως πρωτοποριακή κρίνεται η εµφάνιση στο περιεχόµενό του σηµαντικών αρχών του σχολείου 
εργασίας, όπως: α) η αντικατάσταση της νοησιαρχικής αντίληψης περί µάθησης µε απώτερο 
σκοπό την αρµονική ψυχοσωµατική ανάπτυξη των εκπαιδευοµένων, β) η εξάλειψη της 
ασάφειας της σκοποθεσίας,  µε την αντιστοίχιση  των επιµέρους στόχων µε τους τεθέντες γε-
νικούς σκοπούς, γ) η ασθενέστερη ταξινόµηση των περιεχόµενων, µε την κατανοµή της 
διδακτέας ύλης σε ευρύτερες ενότητες327 και την υιοθέτηση της σπειροειδούς διατάξεως της 
ύλης, δ) η παροχή µεθοδικών οδηγιών στο δάσκαλο. Ωστόσο,  η ιεράρχηση των σκοπών του 
παρέµενε σχεδόν ίδια µε του προηγούµενου προγράµµατος του 1969, µε µόνο µια  µικρή 
διαφοροποίηση που οφείλεται στην  προσθήκη επιµέρους σκοπών,  σαφών επηρεασµένων 
από τις αντιλήψεις της Νέας Αγωγής (∆ούκας, Τρ., ό.π., 413).  

Συµπερασµατικά, η όλη θεσµική δραστηριότητα του καθεστώτος στον τοµέα των ανα-
λυτικών προγραµµάτων κατά την περίοδο 1972-73, φαίνεται να απηχεί τις γενικότερες κα-
τευθύνσεις της  εκπαιδευτικής πολιτικής της περιόδου. Η µη απειλούµενη πλέον τεχνολογία 
πολιτικής κυριαρχίας περιορίζει αισθητά τις τάσεις ιδεολογικής κατήχησης και πολιτικού 
φρονηµατισµού, παρέχοντας περισσότερο χώρο στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού και ανα-
προσαρµογής των προγραµµάτων στις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες. Αναφορικά 
µάλιστα µε την αποκωδικοποίηση των ιδεολογικών αναφορών του σχεδίου αναλυτικού προ-
γράµµατος που ποτέ όµως δεν ίσχυσε, ιδιαίτερα εύστοχες είναι οι επισηµάνσεις του αρ-
θογράφου στην εφηµερίδα «Το Βήµα» κατά το σχολιασµό της φιλοσοφίας σύνταξής του: 
«τηρεί τον σαφώς ωρισµένον ελληνοχριστιανικόν χαρακτήρα της Παιδείας µας, αποβλέπει δε εν 
ταυτώ εις την εναρµόνισιν των παραδοσιακών µας αξιών προς τα επιτεύγµατα του παρόντος και 
τας ανάγκας του µέλλοντος»328 

 
   

                                                 
326 Σχεδιαζόταν να εφαρµοστεί σταδιακά από το σχολικό έτος 1974-75, αλλά µια µέρα µόνο µετά την 
αποστολή του σε φορείς του εκπαιδευτικού χώρου για κρίση, ξέσπασαν τα γεγονότα του Πολυτε-
χνείου.   
327 Αν και βέβαια  το  πρόγραµµα του 1969 διατρέχεται  επίσης από την αντίληψη της οργανικής σχέ-
σης της διδακτέας ύλης των προσφερόµενων µαθηµάτων, η οποία µάλιστα στα πλαίσια της Ενιαίας 
∆ιδασκαλίας στις δύο κατώτερες τάξεις, καθίσταται κυρίαρχη. Ως εκ τούτου και στην περίπτωση του 
«παλιού» προγράµµατος του 1969, δε θαµιλούσαµε για ισχυρή ταξινόµηση των περιεχόµενων, η οποία 
ωστόσο στο «νέο» αναλυτικό πρόγραµµα, φαίνεται να εξασθενεί περισσότερο .  
328 Το νέο αναλυτικό πρόγραµµα των δηµοτικών σχολείων. Το Βήµα, 15 Νοεµβρίου 1973, όπως 
παρατίθεται στο ∆ούκας, Τρ., ό.π., 414. 
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            ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓ∆ΟΟ: Ο Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΩΝ 
                                                           ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΕΠΤΑΕΤΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
 
 
             8.1. Όροι συγγραφής και προµήθειας  σχολικών  εγχειριδίων  
 
 

Ο κεντρικός ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στην εκπαιδευτική διαδικασία  ως δοµικού 
στοιχείου  της διδασκαλίας και ως κοινωνικοποιητικού παράγοντα, συνυφαίνεται από ερευνη-
τές του χώρου,  µε  χαρακτηριστικά και λειτουργίες του, όπως (Καψάλης, Α.- Χαραλάµπους,  

∆. 1995, 114-115· Χαραλάµπους, ∆. 2007, 662):  
� η επιστηµονική και παιδαγωγική αυθεντία του στη διαδικασία διδασκαλίας και µά-

θησης, λόγω της έκδοσης και δωρεάν διανοµής του από το κράτος αλλά και του 
αδιαµφισβήτητου κύρους του γραπτού λόγου,  

� η ευρύτατη χρήση και διάδοσή του, λόγω της βελτίωσης των µεθόδων παραγωγής 
του και της µαζικοποίησης των εκπαιδευτικών συστηµάτων,  

� ο µεγάλος χρόνος ενασχόλησης εκπαιδευτικών και µαθητών µε αυτό, παρά τη διά-
δραση πολυποίκιλων µορφών επικοινωνίας στη σχολική τάξη και την ανάπτυξη της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας,  

� ο καταλυτικός διαµεσολαβητικός και συχνά αποκλειστικός ρόλος του στην προ-
σβασιµότητα µαθητών και οικογενειών στον κόσµο της γνώσης και συνακόλουθα η 
ανάδειξή του σε σύµβολο δύναµης και εξουσίας,  

� η συµβολή του στην κοινωνικοποίηση των µαθητών και στη δηµιουργία αναπαρα-
στάσεων της κοινωνικής πραγµατικότητας, 329 

� ο  βασικός τους ρόλος κατά τη διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας.  
 

Κατά την υπό µελέτη περίοδο και για την επίτευξη των ελληνοχριστιανικών εκπαιδευ-
τικών ιδεωδών, η συµβολή τους εντοπίζεται σε δύο κυρίως τοµείς: « {…} τόσον δια τον φρο-
νηµατισµόν των µαθητών, όσον και δια την παροχήν γενικών θεµελιωδών γνώσεων προς τον 
σκοπόν της αναπτύξεως των πνευµατικών των δυνάµεων, παροχήν συµβουλών και στοιχείων 
και εν γένει  δια την κατανόησιν του κόσµου, ο οποίος τους περιβάλλει. (εγκ. Γενικού ∆/ντή 
Εκπ/σεως, αριθ. πρωτ. 39801/ 70, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 89). 

Εξάλλου, η επιλογή των θεµάτων-περιεχοµένων των σχολικών εγχειριδίων επηρεάζο-
ντας τη γνωσιοπαραγωγική λειτουργία του εκπαιδευτικού µηχανισµού,  αποτελεί σηµαντική 
διαµορφωτική παράµετρο της σχολικής πράξης. Ως εκ τούτου, η διαδικασία επιλογής και 
συγκρότησης σχολικής γνώσης στα πλαίσια του υπό συζήτηση εκπαιδευτικού συµβάντος της 
21ης  Απριλίου,  συµπεριλαµβάνεται κατά τη διερεύνηση της  εσωτερικής εκπαιδευτικής µε-
ταρρύθµισης  της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης από το καθεστώς.   

Στην υπό µελέτη περίοδο οι αυξηµένες ιδεολογικές ανάγκες του δικτατορικού καθεστώ-
τος, αποτυπώνονται στη λήψη άµεσων µέτρων, µετά την επιβολή του,  για τη ρύθµιση θεµά-
των σχολικής γνώσης. Επανεγκρίνονται, έτσι, αυτούσια τα εγκεκριµένα αναγνωστικά του 
1954 για όλες τις τάξεις του δηµοτικού σχολείου, τα οποία και αντικαθιστούν τις βραχύβιες,  
τροποποιηµένες, εµπλουτισµένες και  ιδεολογικά αποφορτισµένες παραλλαγές τους, της διε-
τίας 1965-1967 (Φραγκουδάκη, Α. 1978, 8-9). Συγγράφονται και διατίθενται νέα αναγνω-
στικά από τη δικτατορική κυβέρνηση στις τρεις κατώτερες τάξεις του δηµοτικού από το σχο-

                                                 
329 Η απόδοση µάλιστα ιδεολογικών λειτουργιών στο σχολικό εγχειρίδιο και η ανάδυση της επιτα-
κτικής ανάγκης διάχυσης βασικών αρχών της παιδαγωγικής της ειρήνης, µετά τον Β’ παγκόσµιο 
πόλεµο, συνέβαλε στην αύξηση του ερευνητικού ενδιαφέροντος για το περιεχόµενό του (Χαραλά-
µπους, ∆., ό.π).  
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λικό έτος 1972-73, τα οποία όµως θεωρούνται περιορισµένης σηµασίας λόγω της βραχύ-
χρονης χρήσης της. Η διδασκαλία της ανάγνωσης στις τρεις ανώτερες τάξεις, µέχρι και την 
έναρξη της µεταδικτατορικής περιόδου, διεξάγεται µε τα προαναφερόµενα εγχειρίδια του 
1954 (ό.π.). 

 Παράλληλα µε διαδοχικές υπουργικές εγκυκλίους (103901/31-7-67, 13623/27-9-67, 
146046/12-10-67, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 87), εµπλουτίζονται οι λίστες των εγκεκριµέ-
νων βοηθητικών βιβλίων για την Ε΄και ΣΤ΄ τάξη του δηµοτικού σχολείου κατά το σχολικό 
έτος 1967-1968. Πρόκειται για θεσµικά ενεργήµατα που επιτρέπουν την επιλογή σχολικών 
εγχειριδίων, ιδιωτικών εκδόσεων, για τα µαθήµατα των Θρησκευτικών, της Ιστορίας, της 
Φυσικής και Χηµείας, των Μαθηµατικών, της Γεωγραφίας, της Φυσικής Ιστορίας από τους 
συλλόγους διδασκόντων. Στην περίπτωση διδασκαλίας της ανάγνωσης και της γραµµατικής 
της καθαρεύουσας, δεν παρέχεται περιθώριο επιλογής, αφού τα σχετικά εγχειρίδια (αναγνω-
στικά και γραµµατικές), διατίθενται από τον Ο.Ε.∆.Β.330 Ειδικότερα, αναφορικά µε τη γραµ-
µατική, διδάσκεται το βιβλίο: Βαµπούλης, Λ.- Γούσης, Γ., Γραµµατική της Ελληνικής Γλώσσης 
προς χρήσιν των µαθητών του δηµοτικού σχολείου. Αθήναι: Ο.Ε.∆.Β, το οποίο φαίνεται να 
χρησιµοποιείται σταθερά για τη διδασκαλία της καθαρεύουσας  στις τρεις ανώτερες τάξεις 
του δηµοτικού, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις του ζητήµατος γλωσσικής διδασκαλίας 
(Α.Ν 129/25-9-67, συνταγµατικό κείµενο 1968, άρθρο 5, παρ.1&2). Στο πλαίσιο αυτό ο σύλ-
λογος διδασκόντων συνεδριάζει και καταγράφει στο Βιβλίο Πράξεων του σχολείου την από-
φασή του σχετικά µε την εισαγωγή εγκεκριµένων διδακτικών βιβλίων, προσδιορίζοντας τους 
ακριβείς τίτλους τους και τον αριθµό έγκρισής τους. 331  

Εξάλλου το καθεστώς προµήθειας των σχολικών εγχειριδίων κατά την επταετία διέρ-
χεται από δύο φάσεις, µε σηµείο τοµής την καθιέρωση τής δωρεάν χορήγησης των  «αναγκαι-
ούντων βιβλίων» για το δηµοτικό, από το σχολικό έτος 1968-69 και µετά. Κατά το σχολικό 
έτος 1967-68 καταγράφονται τρεις διαφορετικοί τρόποι προµήθειας, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες 
συνθήκες λειτουργίας του σχολείου:  

Α) Πραγµατοποιείται συνολικά η αγορά τους  από το διδακτικό προσωπικό ή το σχο-
λείο,  µε σχετική έκπτωση και στη συνέχεια η πώλησή τους στους µαθητές, προς όφελος δικό 
τους ή του σχολείου. 

Β) Η αγορά τους γίνεται κατευθείαν από τους γονείς ή τους ενδιαφερόµενους µαθητές 
από τα βιβλιοπωλεία ή τα παντοπωλεία του χωριού.  

Γ) Στην περίπτωση που λειτουργεί σχολικός συνεταιρισµός, προµηθεύεται την απαιτού-
µενη γραφική ύλη και διδακτικά βιβλία από τα βιβλιοπωλεία,  µε σχετική έκπτωση και στη 
συνέχεια τα διαθέτει προς πώληση στους µαθητές. Το κέδρος των πωλήσεων διατίθεται για 
την κάλυψη αναγκών της λειτουργίας του σχολείου, βάσει των αποφάσεων του διοικητικού 
συµβουλίου του συνεταιρισµού. 

Μετά την έναρξη του σχολικού έτους 1967-68 και επί υπουργίας Κ. Καλαµποκιά,  
επιδιώκεται άµεσα η συλλογή στοιχείων από τις κατά τόπους επιθεωρήσεις  για τον τρόπο 
προµήθειά τους (εγκ.επιθ. 2069/53/12-10-67, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 87). Οι ∆/ντές 
καλούνται να περιγράψουν τον ακριβή τρόπο διακίνησης βοηθητικών βιβλίων στο σχολείου 
τους, υποβάλλοντας σχετική αναφορά στον οικείο επιθεωρητή.332 Παράλληλα επιχειρείται ο 
κεντρικός έλεγχος των τιµών πώλησής τους και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, µε 
σχετικές συστάσεις στους συγγραφείς: « Καλούµεν του συγγραφείς των ανωτέρω βιβλίων: 1) 
όπως καθορίσουν  χαµηλάς τιµάς πωλήσεως των βιβλίων των και αναφέρουν ταύτας εις το Υ-
πουργείον προ της κυκλοφορίας αυτών, 2) όπως χρησιµοποιήσουν χάρτην καλής ποιότητος και 

                                                 
330 Για τους τίτλους των αναγνωστικών βλ. Φραγκουδάκη, Α., ό.π., 8. 
331 Ενδεικτικά βλ. Πράξις 2α /20-10-67, «Περί εισαγωγής εγκεκριµένων βοηθητικών βιβλίων», 
Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ. 34 και Πρακτικόν 2ον/18-9-67, Γ. Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.26, ΦΑΚ.16 
332 Ενδεικτικά βλ. Αναφορά «Περί τρόπου προµηθείας βοηθητικών βιβλίων ή γραφικής ύλης υπό 
µαθητών σχολείου δια το σχολικό έτος 1967-68», Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 114).  
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3) όπως, οι συγγραφείς των βιβλίων Φυσικής και Χηµείας, χρησιµοποιοήσουν εις τας εκδόσεις 
των τας καθιερωθείσας  µονάδας µήκους και βάρους, ως και τας εξ’αυτών παραγοµένας 
τοιαύτα.» ( υπουργ.εγκ. 103901/31-7-67, ό.π., σ.3).  

Η άµεση εµπλοκή του σχολείου στη διαδικασία προµήθειας διδακτικών βιβλίων λήγει 
επί υπουργίας Θ. Παπακωνσταντίνου,333 µετά την έναρξη  της δωρεάν  χορήγησής τους σε 
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 1968-69. Με εµφανή σκοπό την 
κατάδειξη των θετικών παρεµβάσεων του καθεστώτος στο χώρο της εκπαίδευσης και άρρητο, 
την ανάδειξη του κοµβικού ρόλου του στρατιωτικού µηχανισµού,  προπαγανδίζεται η µεταφο-
ρά των βιβλίων  µε στρατιωτικά οχήµατα  σε όλα τα σχολεία των επαρχιακών πόλεων (∆ού-
κας, Τρ. 2008, 161). Η έναρξη της αποστολής τους πραγµατοποιείται µε επίσηµη προπα-
γανδιστική τελετή στο Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού στις 18 Σεπτεµβρίου 1968, ενώπιον 
του  Αρχιεπισκόπου  Αθηνών  και πάσης Ελλάδος Ιερώνυµου, του  Αντιπροέδρου της Κυβερ-
νήσεως κ. Στ. Παττακού, του Υπουργού  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Θ. Παπα-
κωνσταντίνου,  άλλων επισήµων και συνδικαλιστικών σωµατείων από το χώρο της εκπαίδευ-
σης. 334 Μετά την τέλεση αγιασµού, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οργανισµού  Σχολικών Βι-
βλίων απευθυνόµενος στους επισήµους και στους λοιπούς παριστάµενους δίνει το ιδεολογικό 
στίγµα της προβαλλόµενης δράσης, ευχαριστώντας την «Εθνικήν Κυβέρνησιν»  δια την χει-
ρονοµίαν της  ταύτην, της δωρεάν χορηγήσεως εις τους µαθητάς των διδακτικών βιβλίων, τα 
οποία, απηλλαγµένα ήδη και αποκεκαθαρµένα των κατά το παρελθόν  ψυχοφθόρων αντι-
χριστιανικών, αντεθνικών  και αντιγλωσσικών  µίασµα των, περιέχουν ήδη την αλήθειαν, ουχί 
την πλάνην, είναι δε το περιεχόµενον  αυτών  διατετυπωµένον  εις την ασύγκριτον, την άφθορον  
Ελληνικήν γλώσσαν.» (Στο ∆ιδασκαλικόν Βήµα, 1968, αρ.φ.638).  Η τελετή συνεχίστηκε µε 
ευχαριστίες εκπροσώπου των µαθητών για την δωρεάν παροχή των συγγραµµάτων και ολο-
κληρώθηκε µε την οµιλία  του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην οποία 
εκθειάστηκε η συµβολή του εν λόγω µέτρου στην παροχή δωρεάν παιδείας και περαιτέρω 
στην οικονοµική ανακούφιση των ελληνικών οικογενειών. Παράλληλα, η συνδροµή του 
στρα-τού στη δωρεάν διανοµή των βιβλίων συσχετίστηκε µε το γενικότερο δηµιουργικό ρόλο 
του στην εθνική ζωή: «Τα βιβλία αυτά θα δοθούν δωρεάν εις εν εκατοµµύριον µαθητών των 
δηµοσίων δηµοτικών σχολείων και εις πεντακόσιας χιλιάδας µαθητών των δηµοσίων γυµνα-
σίων-δια πρώτην φοράν εις την εκπαιδευτικήν ιστορίαν της Ελλάδος. Πρόκειται περί µιας νέας 
εµπράκτου αποδείξεως της συνεχούς µερίµνης της Εθνικής Κυβερνήσεως δια την παιδείαν. Το 
γεγονός ότι εις την ωραίαν αυτήν  προσπάθειαν προσήλθε πρόθυµος επίκουρος ο Ελληνικός 
Στρατός, αποτελεί έναν ακόµη λόγον ευγνωµοσύνης του λαού προς τας Ενόπλους ∆υνάµεις του, 
αι οποίαι διαδραµατίζουν τόσον δηµιουργικόν µέρος δια την προκοπήν του Έθνους εν ειρήνη 
και ασφαλεία. Εκατόν πενήντα περίπου εκατοµµύρια  δραχµών είχαν στοιχίσει πέρυσιν  εις τους 
γονείς των µαθητών της ∆ηµοτικής και της Μέσης Εκπαίδευσης τα διδακτικά βιβλία, τα οποία 

                                                 
333 Πρόκειται για τον  µακροβιότερο υπουργό της δικτατορίας. ∆ιαδέχθηκε τον Κ. Καλαµποκιά  στις 2 
Νοεµβρίου 1967 και παρέµεινε στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µέχρι 20 Ιουνίου 
1969, µε υφυπουργούς τον Κουτσογιαννόπουλο-Θηραίο ∆ηµήτριο (20-6-68 – 1-7-68) και τον Σιώρη 
Νικήτα, µετέπειτα υπουργό, 1-2-69 -29-6-70) και γενικό γραµµατέα του υπουργείου τον Ν. Γαλιδάκη.     
Συνδεόταν µεταπολεµικά  τόσο µε τον εκπαιδευτικό χώρο, όσο και µε τη µελέτη των καθεστώτων της 
ανατολικής Ευρώπης και των µηχανισµών προπαγάνδας, µέσα από την επαγγελµατική ιδιότητα του 
δηµοσιογράφου. Το γεγονός αυτό έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια προβολής της εκπαι-
δευτικής πολιτικής του καθεστώτος, κατά τη διάρκεια της θητείας του αλλά και γενικότερα στην ανά-
ληψη καθηκόντων επίσηµου προπαγανδιστή. Η παραµονή του στο υπουργείο χαρακτηρίζεται από την 
προσπάθεια αλλαγής φιλοσοφίας πολιτικής, µε τη συµπερίληψη φιλελεύθερων εκπαιδευτικών αντιλή-
ψεων, η οποία δεν φαίνεται να όµως να τελεσφόρησε. Σηµαδεύεται επίσης σηµαδεύεται από έντονες 
αντεγκλήσεις µε διάφορους φορείς (δηµοσιογραφικό κόσµο, πανεπιστηµιακούς κ.λπ.).  Αναλυτικότερα 
για την υπουργία Θ. Παπακωσταντίνου, βλ. ∆ούκας, Τρ. 2008, 150-170. 
334
Όπως ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας κ. Ν. Γαλιδάκης, ο Πρύτανης του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Κορρές, το Ανώτατον Εκπαιδευτικόν Συµβούλιον, αντιπροσωπεία στρατού, 
διοικήσεις Ο.Λ.Μ.Ε,  ∆.Ο.Ε, Ανώτατης Συνοσπονδίας Γονέων, µαθητές κ.λπ.  
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τώρα θα διανεµηθούν δωρεάν δαπάναις του Κράτους, χωρίς καµµίαν πρόσθετην επιβάρυνσιν 
των φορολογουµένων. Η Εθνική Κυβέρνησις  γνωρίζει να χρησιµοποιεί  το δηµόσιον χρήµα µε 
άψογον εντιµότητα και µε αποκλειστικώς  εθνικά κριτήρια. {….}. Τα εκπαιδευτικά τέλη και τα 
δίδακτρα έχουν καταργηθεί  εξ’ολοκλήρου και η δωρεάν παιδεία έχει αποκτήσει ουσιαστικόν 
περιεχόµενον.{…} Ποτέ άλλοτε εις την νέα γενεάν της χώρας αυτής δεν παρείχοντο  τόσαι δυνα-
τότητες  δια να µορφωθεί  χωρίς περισπασµούς  και δια να καταστεί  χρήσιµος εις τον εαυτόν 
της και εις το Έθνος.{…}» (Στο ∆ιδακαλικόν Βήµα, ό.π.).  

Εξάλλου,  η επιχείρηση προπαγάνδας της εσωτερικής εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 
καθεστώτος, σε επίπεδο σχολικής γνώσης και µέσω παρεµβάσεων στη µορφή  των βιβλίων, 
συµπεριλαµβάνει στις οµάδες-στόχους της, το εκπαιδευτικό και µαθητικό δυναµικό.  Στην 
πρώτη σελίδα κάθε βιβλίου αναγράφεται µε κεφαλαίους χαρακτήρες, εκτός του τίτλου του 
µαθήµατος που υποστηρίζει, η φράση: «∆ΩΡΕΑΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ». Στη 
δεύτερη, µεταξύ των παρατιθέµενων στοιχείων  της ταυτότητας του  (συγγραφέας, τίτλος, εκ-
δοτική αρχή, χρονολογία έκδοσης),  παρεµβάλλεται το σύµβολο της 21ης Απριλίου. Η ίδια  
συµβολική απεικόνιση, σε µεγέθυνση µάλιστα, κοσµεί και  την τελευταία σελίδα κάθε βιβλί-
ου. Με στόχο µάλιστα την περαιτέρω  προβολή του κυβερνητικού µέτρου της δωρεάν χο-
ρήγησης των βιβλίων από «την  Εθνική Κυβέρνηση», καλούνται οι δάσκαλοι να ενηµερώ-
σουν τους µαθητές όλων των τάξεων γι’ αυτό, σχολιάζοντας την προαναφερόµενη αναγραφό-
µενη φράση των βιβλίων. 335 

Εµφανής πάντως πρόθεση του καθεστώτος είναι ο ασφυκτικός έλεγχος των σχολικών 
και εξωσχολικών αναγνωσµάτων των µαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, επιτρέπεται και προπα-
γανδίζεται µόνο η κυκλοφορία συγκεκριµένων εντύπων (Ερυθρός Σταυρός Νεότητος, Η Ζωή 
του παιδιού κ.λπ.) εντός του σχολείου. Παρόµοιες πρακτικές υιοθετούνται επίσης κατά τη  
διαδικασία εµπλουτισµού των  σχολικών  βιβλιοθηκών,  θέµα το οποίο θα συζητηθεί εκτενέ-
στερα παρακάτω, σε ειδικό υποκεφάλαιο της παρούσας µελέτης. Αναφορικά δε µε την καλ-
λιέργεια δυνατότητας επιλογής «εκ µέρους των µαθητών των πλέον επωφελών  εξωσχολικών 
βιβλίων {…},  δια της θέσεως υγιών κριτηρίων»,  ζητείται η συµβολή των δασκάλων. Ο Γε-
νικός ∆ιευθυντής Εκπαιδεύσεως Κ. Κούρνιας, σε σχετική εγκύκλιό του προς τους εκπαι-
δευτικούς, προδιαγράφοντας τους άξονες επιλογής τους - συµβατούς µε τα ελληνοχριστιανικά 
και ηθικοπλαστικά εκπαιδευτικά ιδεώδη της περιόδου - τονίζει: «{…} Εν αναφορά προς την 
Ελληνικήν Εκπαίδευσιν τα κριτήρια ταύτα θα είναι εκείνα, δια των οποίων οι µαθηταί θα εθι-
σθούν να αισθάνωνται δυσφορίαν και ενόχλησιν δια στοιχεία υπάρχοντα εις τα ελεύθερα ανα-
γνώσµατα,  θίγοντα την Ελληνοχριστιανικήν αξιοπρέπειαν και κατεύθυνσιν, ή παρουσιάζοντα 
περιστατικά ωµής ηθικής καταπτώσεως εν τη καθηµερινή ζωή».  Και ενώ αναγνωρίζει την α-
νάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών ως βασική προϋπόθεση  για την ορθή επιλογή ε-
λεύθερων αναγνωσµάτων, στη συνέχεια, αναδιπλώνεται, απηχώντας συντηρητικότερες από-
ψεις και υποστηρίζοντας έµµεσα το υφιστάµενο καθεστώς λογοκρισίας των σχολικών και 
εξω-σχολικών εντύπων: «Επειδή όµως η καλλιέργεια του κριτικού πνεύµατος είναι αρκετά δύ-
σκολη, αλλά και εις περίπτωσιν πραγµατοποιήσεώς της εξακολουθούν και πάλιν να υφίστανται  
κίνδυνοι επηρεασµού των µαθητών εκ της συχνής µελέτης βιβλίων επιληψίµου περιεχοµένου, 
είναι αναγκαίον να καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να περιέρχονται εις χείρας των µαθητών 
βιβλία καταλλήλως επιλεγόµεν» (εγκ.αριθ. πρωτ. 39801/ 70, ό.π.). 

Εξάλλου, η εκπαιδευτική πολιτική της δικτατορικής κυβέρνησης στη συγκρότηση της 
επίσηµης σχολικής γνώσης για το δηµοτικό σχολείο, ειδικότερα την περίοδο κατά την οποία 
το καθεστώς προσπαθούσε να υπερβεί τις µεταπολεµικές και µετεµφυλιακές αγκυλώσεις τής 
πρώτης περιόδου κατάληψης της εξουσίας του κράτους, περιλαµβάνει ρυθµίσεις και πρακτι-
κές που αποτυπώνουν τις  εσωτερικές αντιφάσεις της.  Η εισαγωγή και χρήση τού προπα-

                                                 
335  Η υλοποίηση της προαναφερόµενης οδηγίας στην πράξη θα συζητηθεί παρακάτω στα πλαίσια 
παρουσίασης των εκπαιδευτικών πρακτικών κατά την  επταετή δικτατορία. 
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γανδιστικού εγχειριδίου  Πολιτική Αγωγή του Θ. Παπακωνσταντίνου,  από το σχολικό έτος 
1970-71 για τη διδασκαλία του µαθήµατος «Αγωγή του Πολίτου» στην Στ΄τάξη του δη-
µοτικού σχολείου,  σύµφωνα µε το  αναλυτικό πρόγραµµα (Β.∆. 702/69) και συνάµα η  αµφι-
σβήτηση της πολιτικής του κρατικού µονοπωλίου,336 για πρώτη φορά µετά από την τριακο-
νταετή κατίσχυσή της, 337

µε την προσπάθεια καθιέρωσης του πολλαπλού βιβλίου, δυνάµει 
του Ν.∆. 749/70 Περί διδακτικών βιβλίων (άρθρο 8, παρ. 5), θα µπορούσαν να ενταχθούν σ’ 
αυτή την κατηγορία. 

                                                 
336 Η καθιέρωση της πολιτικής του κρατικού µονοπωλίου από τη µεταξική δικτατορία µε τον Α.Ν 
952/37 « Περί ιδρύσεως Οργανισµού  προς έκδοσιν σχολικών βιβλίων» καθώς και του Α.Ν. 1644/39 « 
Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Αναγκαστικού Νόµου  953/37 και τίνων περί διδακτικών 
βιβλίων κειµένων διατάξεων», έχει συζητηθεί διεξοδικά σε προηγούµενη µελέτη µας. Αναλυτικότερα 
βλ. Σπαθαράκη, Α. 2001, 115-119.  
337
Σύµφωνα µε σχετική µελέτη των Αχ. Καψάλη και ∆ηµ. Χαραλάµπους για τη θεσµική εξέλιξη των 

σχολικών εγχειριδίων, η µακροβιότητα της πολιτικής του κρατικού µονοπωλίου της 4ης Αυγούστου και 
συνακόλουθα η άσκηση ιδεολογικού ελέγχου στο σχολικό βιβλίο, συναρτάται µε παραµέτρους όπως    
το ιδιάζων µετεµφυλιακό  πολιτικοκοινωνικό καθεστώς της χώρας και  το παγκόσµιο ψυχροπολεµικό 
σκηνικό. ∆εν είναι ασφαλώς τυχαίο ότι  τη θεσµική ακινησία που επικράτησε στο χώρο του σχολικού 
βιβλίου, «τάραξε»  το κόµµα και η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας στις αρχές της δεκαετίας του 
1990, µε τις θέσεις της για την καθιέρωση του πολλαπλού βιβλίου, όταν είχε επέλθει η άµβλυνση της 
ιδεολογικής σύγκρουσης µετά τη λήξη της αντιπαράθεσης των δύο πολιτικοστρατιωτικών συνασπι-
σµών.   (Καψάλης, Α.- Χαραλάµπους, ∆.1995, 89-92). 
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             8.2. Προς την αναζήτηση µιας  «νέας» πολιτικής στο χώρο των σχολικών  
                    εγχειριδίων: η περιπτωση του Ν.∆. 749/70  «περί  διδακτικών βιβλίων» 
 

Με το περιεχόµενό του Ν.∆. 749/70 επιχειρείται να ρυθµιστεί το καθεστώς συγγραφής 
και διάθεσης των  διδακτικών βιβλίων,  δηλαδή, σύµφωνα µε το άρθρο 1,  όλων των εγκεκρι-
µένων, κύριων και βοηθητικών σχολικών εγχειριδίων, που διατίθενται τους µαθητές ∆ηµοτι-
κής και Μέσης εκπαίδευσης. Υπό την έννοια αυτή, εµφανής γίνεται η πρόθεση άσκησης ε-
νιαίας πολιτικής παραγωγής και χρήσης κύριων και βοηθητικών βιβλίων στο πρωτοβάθµιο 
και δευτεροβάθµιο σχολείο. Αναλυτικότερα:  
Με υπουργική απόφαση ορίζεται η διεξαγωγή διαγωνισµού συγγραφής για κάθε διδακτικό 
βιβλίο. Η προαναφερόµενη απόφαση,  περιλαµβάνει προκήρυξη,  συντασσοµένη από τριµελή 
επιτροπή ειδικών, εκπαιδευτικών ή µη, που ορίζει το ακριβές περίγραµµα, εντός του οποίου 
οφείλουν να εργασθούν οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό συγγραφής (άρθρο 2, παρ. 2). 
Ειδικότερα,  αναµένεται να  προδιαγράφει δοµικά στοιχεία του διδακτικού βιβλίου, όπως:  το 
σκοπό, την ύλη και τους όρους σύµµετρης διάταξής της, τον τρόπο ανάπτυξης τού περιε-
χοµένου του, τη γλωσσική µορφή του, την εικονογράφηση, το ψυχοπαιδαγωγικό προφίλ των 
χρηστών του, τους τυπικούς όρους (προθεσµία υποβολής και κρίσεως, έκταση βιβλίου, εικο-
νογράφηση κ.λπ.). Ιδιαίτερα για τη συγγραφή αναγνωστικών δηµοτικού σχολείου, προβλέ-
πεται ο επακριβής καθορισµός των θεµατικών περιοχών «του φυσικού, οικογενειακού, κοινω-
νικού, θρησκευτικού, εθνικού και πολιτειακού περιβάλλοντος», έµπνευσης  και άντλησης  της  
διδακτέας ύλης. Στην περί προκηρύξεως απόφαση προβλέπεται η συµπερίληψη των όρων α-
πονοµής  των  πέντε προβλεπόµενων βραβείων και επάθλων για το διδακτικό βιβλίο κάθε µα-
θήµατος,  καθώς επίσης και η απευθείας ανάθεση  συγγραφής  σε ένα ή περισσότερους συγ-
γραφείς, αναγνωρισµένου κύρους, βάσει των προδιαγεγραµµένων όρων της προκήρυξης και 
κατόπιν υπουργικής απόφασης, αν ο  προκηρυχθείς διαγωνισµός, κατά την κρίση της κρι-
τικής επιτροπής κριθεί άγονος.( άρθρο 2, παρ.3 &4).    

Στο ίδιο θεσµικό κείµενο προβλέπονται επίσης:  η συγκρότηση των πενταµελών επιτρο-
πών κρίσεως (άρθρο 4),  η συµπερίληψη δύο φάσεων (αρχικής και τελικής) στη διαδικασία 
κρίσεως και εγκρίσεως (άρθρο 6), η απονοµή τριών χρηµατικών βραβείων και δύο χρηµα-
τικών επαίνων για κάθε κρινόµενο διδακτικό βιβλίο (άρθρο 5), οι όροι διεξαγωγής της δια-
δικασίας κατάλληλης  εικονογράφησης, « υπό έποψιν παιδευτικήν και καλλιτεχνικήν» (άρ-
θρο 7),  ως αυτόνοµης ή µη διαδικασίας από αυτή της συγγραφής, η υπό όρους δυνατότητα 
αναθεώρησης των εγκεκριµένων και  κυκλοφορούντων βιβλίων (άρθρο 9 &11), η προσωρινή  
άδεια εισαγωγής ελεύθερων βοηθηµάτων στο σχολείο, εγκεκριµένων προσωρινά µε υπουρ-
γικές αποφάσεις, στην περίπτωση έλλειψης εγκεκριµένων διδακτικών βιβλίων (άρθρο 9), η ε-
ποπτεία της όλης διαδικασίας συγγραφής, κρίσεως και  εγκρίσεως από το  Τµήµα Προγράµ-
µατος και Μελετών και το Γραφείον  ∆ιδακτικών Βιβλίων, υπηρεσίες των ∆ιευθύνσεων ∆η-
µοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας (άρθρο 3).   

Εξάλλου, µε τις προβλέψεις του νοµοθετήµατος, σχετικά µε το καθεστώς   έκδοσης κυ-
κλοφορίας και διάθεσης των διδακτικών βιβλίων (άρθρο 8, παρ.1-5) θεσµοθετείται επισήµως-  
αν και δεν υλοποιείται- η κατάργηση της χρήσης ενός και µόνου εγκεκριµένου διδακτικού 
βιβλίου για τη διδασκαλία κάθε µαθήµατος, αφού « δι’έκαστον µάθηµα ή κλάδον µαθήµατος, 
ως και δια  τα αναγνωστικά του ∆ηµοτικού Σχολείου, δύναται να εκδίδωνται  πλείονα  του ε-
νός διδακτικά βιβλία διαφόρων συγγραφέων (άρθρο 8, παρ.5). Πρόκειται για την πρώτη προ-
σπάθεια αµφισβήτησης της πολιτικής του κρατικού µονοπωλίου που εγκαινίασε η µεταξική 
δικτατορία τρεις δεκαετίες πριν,  θέτοντας υπό ασφυκτικό έλεγχο όλες τις φάσεις της εκδο-
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τικής διαδικασίας σχολικών εγχειριδίων, από την προκήρυξη συγγραφής µέχρι και την εκτύ-
πωση και βιβλιοδέτησή τους (Σπαθαράκη, Α. 2001, 115-116).338  

Η κατίσχυση προοδευτικότερης αντίληψης στον καθορισµό των όρων συγγραφής και 
διάθεσης των διδακτικών βιβλίων από την αρχή της δεκαετίας τους 1970, εγγράφεται άλλ-
ωστε  στο θεσµικό ενέργηµα, ως εξής:   

-   Με την έµµεση αλλά αισθητή υποβάθµιση του φρονηµατιστικού και την αναβάθµιση 
του γνωστικού παράγοντα. Έτσι, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία κρίσεως και ε-
γκρίσεως, η έκθεση καταλληλότητας που συντάσσεται από τους εισηγητές της επιτροπής κρί-
σεως και υποβάλλεται προς τον Πρόεδρό της, κρίνει την επάρκεια «του κρινοµένου βιβλίου», 
«υπό έποψιν  επιστηµονικήν, παιδαγωγικήν, γλωσσικήν, φρονηµατιστικήν»(άρθρο 6, παρ.3).  

- Με «την ηπιότερη»  αντιµετώπιση του ζητήµατος  της γλωσσικής µορφής των διδακτι-
κών βιβλίων. Στο πλαίσιο αυτό αποφεύγεται  ο ρητός ορισµός της καθαρεύουσας ως επίσηµης 
γλώσσας συγγραφής τους, ενώ προβλέπεται η προσαρµογή της γλωσσικής µορφής στο είδος 
βιβλίου και  στα τιθέµενα κριτήρια γλωσσικής καταλληλότητας.  Έτσι, σύµφωνα µε το άρθρο 
2 παρ.2, η προκήρυξη αναφέρει «την γλωσσικήν µορφήν του βιβλίου, προσδιοριζοµένην γε-
νικώς µεν εκ της ισχυούσης νοµοθεσίας, ειδικώτερον δε εκ του είδους του βιβλίου και της 
γλωσσικής στάθµης  των µαθητών, δι’ους τούτο προορίζεται. Η επιστηµονική ορολογία και α-
κριβολογία, η σαφήνεια, η βραχυλογία, η ορθοέπεια, προκειµένου δε περί αναγνωστικών του 
δηµοτικού σχολείου και νεοελληνικών αναγνωσµάτων  του Γυµνασίου και η καλλιέπεια, από-
τελούν βασικούς τηρητέους όρους.»(ό.π.).  

- Κατά την προβλεπόµενη διαδικασία αναθεώρησης κυκλοφορούντων διδακτικών 
βιβλίων, σε περίπτωση πρόθεσης  ουσιαστικών µεταβολών στο περιεχόµενό τους,  απαιτείται 
η συγκατάθεση του συγγραφέα. Βεβαίως το πλαίσιο έκδοσης των εγκρινοµένων βιβλίων πα-
ραµένει ασφυκτικό για  τους συγγραφείς τους, αφού « υποχρεούνται να επιφέρουν  εις τα βι-
βλία των  επί ποινή  απορρρίψεώς των», εµπρόθεσµα  τις υποδεικνυόµενες αλλαγές από τις  
Επιτροπές  κρίσεως.  

- Με την ενδυνάµωση του ρόλου των Επιτροπών κρίσης στη διαδικασία έγκρισης, αφού 
θεσπίζεται η υποχρεωτικότητα εφαρµογής των οµόφωνων  αποφάσεών τους από τον υπουργό. 
Στην περίπτωση όµως λήψης τους κατά πλειοψηφία  προβλέπεται η δυνατότητα αναποµπής 
του θέµατος  για επανεξέταση στη ∆ευτεροβάθµια Επιτροπή κρίσεως (άρθρο 6, παρ.5).  

Εξάλλου,  έκδηλη  είναι και στα πορίσµατα της επιτροπής παιδείας,  στη ρητορική, συ-
νεπώς,  της ηµιεπίσηµης εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος,339  η πρόθεση πλήρους α-
ναδιοργάνωσης του συστήµατος συγγραφής, έκδοσης και διάθεσης των διδακτικών βιβλίων 
µε την τήρηση  προϋποθέσεων, όπως: η θέσπιση ισχυρών κινήτρων  για την προσέλκυση ικα-

                                                 
338 Αναφερόµαστε σε µια σειρά θεσµικών παρεµβάσεων της µεταξικής δικτατορίας που καθιστούν 
παντοδύναµο το ρόλο του κράτους στη διαδικασίας συγγραφής και διάθεσης σχολικών εγχειριδίων. 
Ειδικότερα µε τη θέσπιση  των  Α.Ν. 952/37 «Περί ιδρύσεως  Οργανισµού προς έκδοσιν σχολικών 
βιβλίων» και 1644/39 « Περί τροποποιήσεως  και συµπληρώσεως του Αναγκ. Νόµου 952/37 και τίνων 
περί διδακτικών βιβλίων κειµένων διατάξεων», ανατίθενται  εκτεταµένες αρµοδιότητες διαχείρισης του 
εκδοτικού καθεστώτος  στον νεοπαγή Οργανισµό Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων  και πιο συγκεκριµένα 
στο διορισµένο, µε υπουργική απόφαση,  δεκαµελές συµβούλιό  του ( Σπαθαράκη, Α., ό.π., 117). 
339 Υπενθυµίζεται ότι η εν λόγω επιτροπή συγκροτήθηκε µε απόφαση πρωθυπουργού (υπ’αρίθ. 5600, 
14/23 Ιουνίου 1971, Φ.Ε.Κ. 481, Β΄  « Περί συγκροτήσεως Επιτροπής Παιδείας δια την  µελέτην των 
γενικών κατευθύνσεων  εκπαιδευτικής πολιτικής», παραµερίζοντας ουσιαστικά το Ε.Σ.Π. Τα αποτελέ-
σµατα των εργασιών της εκφράστηκαν υπό τη µορφή πορισµάτων, τα οποία παρέµειναν τελικά σε 
επίπεδο θέσεων και προθέσεων, χωρίς να δεσµεύουν την επίσηµη πολιτική ηγεσία στην άσκηση 
εκπαιδευτικής πολιτικής. Υπό την έννοια αυτή, σύµφωνα µε το ∆. Χαραλάµπους, (1990, σ.8),  η 
µελέτη των συµπερασµάτων της, ως «ηµιεπίσηµη εκπαιδευτική πολιτική», αποτυπώνει τις  ιδεολογικές 
τάσεις και αντιφάσεις της υπό µελέτη περιόδου και ως εκ τούτου συνεισφέρει στην εµβάθυνση του 
ιστορικού προβληµατισµού. Αναλυτικότερα για τη συγκρότηση,  το έργο  και τις  παραµέτρους λει-
τουργίας της Επιτροπής και των ειδικών επιτροπών-  υποεπιτροπών Παιδείας, βλ. ∆ούκας, Τρ. 2008, 
285-366.   
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νών συγγραφέων, η συνεργασία συγγραφέα, ψυχολόγου, παιδαγωγού, σχεδιογράφου, φωτο-
γράφου και ειδικού των γραφικών τεχνών για την άρτια εµφάνιση του βιβλίου, η πληρότητα 
των προκηρύξεων του Ο.Ε.∆.Β., η τήρηση βασικών παιδαγωγικών αρχών καθώς και των α-
παιτήσεων των ισχυόντων αναλυτικών προγραµµάτων «ως προς την εκλογήν και διάταξιν της 
ύλης», η έκδοση και διάθεση διδακτικών βιβλίων- βοηθηµάτων στους διδάσκοντες (Πορί-
σµατα Επιτροπής Παιδείας 1971-73, 1974, σ.56). Παράλληλα,  στο ίδιο κείµενο θεωρείται ου-
σιώδης παράγοντας ανύψωσης της ποιοτικής στάθµης του βιβλίου,  η ανάγκη έγκρισης και 
διάθεσης στους µαθητές διδακτικών βιβλίων περισσότερων του ενός συγγραφέων, «ώστε να 
δοκιµάζεται  και εν τη πράξει δια συγκρίσεως η καταλληλότης εκάστου τούτω.» (ό.π.).  

Συµπερασµατικά είναι  πράγµατι αξιοσηµείωτο ότι η θεσµική πρωτοβουλία άρσης  του  
ιδεολογικού ελέγχου στη σχολική γνώση, πιστώνεται στο δικτατορικό καθεστώς της 21ης 
Απριλίου, το  οποίο  επενδύει  πρωτίστως στις ιδεολογικές λειτουργίες του σχολείου, από τις 
πρώτες ήδη µέρες της εγκαθίδρυσής του.  Είναι επίσης σαφές  ό, τι αν και η εν λόγω ρύθµιση 
δεν υλοποιείται - επιτρέποντας ουσιαστικά τη συνέχιση της πολιτικής του κρατικού µονο-
πωλίου µέχρι και σήµερα (Καψάλης, Α.- Χαραλάµπους, ∆., ό.π., 88) - η αποτυπωθείσα, έστω 
και σε επίπεδο ρητορικής επίσηµης και ανεπίσηµης εκπαιδευτικής πολιτικής, πρόθεση µετα-
βολής της, εµπεριέχει ιδεολογικά σηµαινόµενα. Υπό την έννοια αυτή, θα µπορούσε να κατά-
νοηθεί ως ακόµη  ένα µέτρο «θετικού» περιεχοµένου,340 το οποίο αναδεικνύει την επιδίωξη α-
ναπροσανατολισµού της εκπαιδευτικής πολιτικής της δικτατορίας, από συντηρητικές σε πιο 
εκσυγχρονιστικές κατευθύνσεις, κατά τη δεύτερη υποπερίοδο της παραµονής της στην εξου-
σία, όταν ως καθεστώς έχει πια εδραιωθεί.341  

                                                 
340 Σε αντιδιαστολή µε την αρνητική και αντιδραστική πολιτική της πρώτης υποπεριόδου και τη 
συνακόλουθη  άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής «εκδικητικής αντίδρασης» εις βάρος της µεταρρύθ-
µισης του 1964 (Ανδρέου, Α. 1999, 152), µε  διακύβευµα  τη διατήρηση στην εξουσία, µέσω της ανα-
ζήτησης ιδεολογικών συµµάχων στο µεταπολεµικό παρελθόν  
341 Υπενθυµίζεται ότι πρόκειται για σχηµατικό διαχωρισµό της διακυβέρνησης της χώρας κατά την 
επταετή  δικτατορία από µελετητές της περιόδου,   µε σηµείο αιχµής την υποβάθµιση του ιδεολογικού 
στοιχείου και της συνακόλουθης αντιδραστικής και αρνητικής πολιτικής της, από τις αρχές της δεκαε-
τίας του 70 και µετά, χρονική περίοδο που δε διακυβεύεται η παραµονή της στην εξουσία (Μπου-
ζάκης, Σ. 1998, 203,  Ανδρέου , Α. 1999, 152,  ∆ούκας, Τρ. 2008, 193). 
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8.3. ∆ιδακτέα ύλη  και  σχολικά βοηθήµατα του µαθήµατος αγωγής του πολίτου   
         στο δηµοτικό σχολείο της επταετίας 
  
Το καθεστώς της 21ης Απριλίου,  συνεπές µε τις διακηρύξεις του περί ανάγκης πο-

λιτικής εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης των Ελλήνων, µε στόχο την δηµιουργία κοινω-
νικών όντων,  ικανών να εγκαθιδρύσουν  «τη Νέα ∆ηµοκρατία», φαίνεται να καινοτοµεί τόσο  
ως προς τη θεσµοθέτηση της διδασκαλίας του µαθήµατος στο δηµοτικό σχολείο αλλά και ως 
προς την παραγωγή νέων εγχειριδίων για την υποστήριξη του µαθήµατος στη δηµοτική και 
µέση εκπαίδευση. Έτσι, ενώ το εν λόγω µάθηµα, διακόπτεται στο δηµοτικό, σχεδόν άµεσα 
µετά την επιβολή της δικτατορίας, µε την αριθ. 64341/ 13-5-67 τηλεγραφική διαταγή, ει-
σάγεται επίσηµα στην  ΣΤ΄τάξη, µε το Β.∆. 702/ 16/31/Οκτωβρίου 69 (Φ.Ε.Κ 218, τχ.Α΄) 
«Περί του ωρολογίου και αναλυτικού προγράµµατος των µαθηµάτων του ∆ηµοτικού Σχολείου».  

Ως σκοπός του µαθήµατος καθορίζεται: «η εισαγωγή του µαθητού, εις την σύγχρονον 
Ελληνικήν κοινωνίαν  δια της συνειδήσεως, κατά το δυνατόν, των δικαιωµάτων και των 
καθηκόντων αυτού εις την κοινότητα της οικογενείας, του σχολείου, του επαγγέλµατος, του 
Κράτους και της Εκκλησίας µε απώτερον σκοπόν να αναδειχθεί ούτος εις καλόν Έλληνα πο-
λίτην και χριστιανόν» (Ωρολόγιον και Αναλυτικόν πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου, 
1969, σ.131). Ασφαλώς ο προσδιορισµός της σκοποθεσίας του µαθήµατος, προβάλλοντας ως 
πρότυπο, αυτό του « καλού και σωστού πολίτη» µε χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν την 
αρµονική ένταξή του στον κοινωνικό και πολιτικό βίο, απηχεί θέσεις του κυρίαρχου µοντέλου 
πολιτικής αγωγής-διαπαιδαγώγησης της µεταπολεµικής περιόδου (Καρακατσάνη, ∆. 2003, 
128). Η  παρείσφρυση όµως  των  ελληνοχριστιανικών  αξιών στο περιεχόµενό του, αναδει-
κνύει την επιρροή της απριλιανής ιδεολογίας στην αντίληψη του εθνικού φρονηµατισµού της 
περιόδου, καθώς και  στη διαµόρφωση των αρχών συγκρότησης της σχολικής γνώσης,  στα 
πλαίσια του εν λόγω µαθήµατος.  

Αναφορικά δε µε τους µεταπολεµικούς σκοπούς του µαθήµατος, όπως διατυπώνονται 
στο Β.∆.30/01/1957) «Περί του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράµµατος των Πατριδο-
γνωστικών µαθηµάτων των ∆ηµοτικών σχολείων», παρατηρείται αλλαγή προτεραιοτήτων, α-
φού το κέντρο βάρους τους µεταπίπτει από την έννοια της πατρίδας  σ’αυτή του έθνους, στην 
οποία και αποδίδεται, άλλωστε, όπως επισηµαίνει και η ∆. Καρακατσάνη, ιδιαίτερη έµφαση 
(Καρακατσάνη, ∆. ό.π., 117). Έτσι στην περιγραφή της διδακτέας ύλης του µαθήµατος µόνο 
στην πέµπτη ενότητα « Το Κράτος ως οργανωµένη κοινωνία», εµφανίζεται η λέξη «πατρίς», 
σε  µια από τις δέκα υποενόητες, µε τίτλο: «Η Ελληνική πατρίς και τα εθνικά σύµβολα». 
Εξάλλου, η προσέγγιση της έννοιας της πατρίδος, στα περιεχόµενα του εν λόγω µαθήµατος,  
αποκτάει περισσότερο συναισθηµατική σηµασία,  αφού « το έθνος θεωρούµενο, µε το σύνολον 
των υλικών και πνευµατικών  στοιχείων του, που καθορίζουν την ύπαρξίν του και µε την συνέ-
χειαν  των παραδόσεων και των πόθων του, αποτελεί µίαν συλλογικήν, ζωντανήν και διαρκή 
προσωπικότητα {…}. Και ως τούτον αποβαίνει αντικείµενον αγάπης και αφοσιώσεως εκ µέρους 
του ατόµου. Αυτήν ακριβώς την συναισθηµατικήν πλευράν  της εννοίας του έθνους εκφράζουν 
σήµερα  η έννοια της πατρίδος η οποία διεµορφώθη βαθµιαίως µε την  διαδροµήν του χρόνου» 
(Παπακωνσταντίνου, Θ., ό.π., 46). Αντίθετα η δεσπόζουσα χρήση της λέξης «κοινότης» στο 
ίδιο κείµενο, είτε σαν φυσικό είτε σαν πολιτιστικό µόρφωµα, που επιβάλλει ανάλογες συµπε-
ριφορές στο άτοµο καθώς και  ο ορισµός της αγωγής ως «προσπάθειας εντάξεως του ατόµου 
στην κοινότητα (Ωρολόγιον και Αναλυτικόν πρόγραµµα του δηµοτικού σχολείου, ό.π., 
σ.132), απηχεί ευθέως τις απόψεις του Γ. Παπαδόπουλου περί κοινωνικότητας,342 «η οποία εί-
ναι απαραίτητος ως οδηγός, προκειµένου το άτοµο να συµβιβάσει τας απαιτήσεις του µε τας υ-

                                                 
342
Υπενθυµίζεται ότι έχουν αναλυτικότερα συζητηθεί κατά την παρουσίαση πτυχών του ιδεολογικού 

λόγου του καθεστώτος και ειδικότερα στο υποκεφάλαιο της παρούσας µελέτης µε τίτλο: «Νέα 
∆ηµοκρατία». 
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ποχρεώσεις του και τας απαιτήσεις αυτού και των άλλων ατόµων µεταξύ των{…}»,  ως θε-
µελιώδους στόχου της ορθής πολιτικής αγωγής.  Εξάλλου, εµφανής γίνεται κατά τη µελέτη 
των ενοτήτων της διδακτέας ύλης «της Αγωγής του Πολίτου», η παρουσία συνδηλώσεων και 
άλλων βασικών εννοιών της απριλιανής ιδεολογίας, 343

όπως Στρατός:  στην πέµπτη ενότητα, 
δέκατη υποενόητα, ως ένας «από τους θεµελιώδεις θεσµούς του συγχρόνου Ελληνικού 
Κράτους» (ό.π., 132), Αντικοµµουνισµός: στην έβδοµη ενότητα, τρίτη υποενότητα: «∆ιεθνείς 
σχέσεις: {…}. Ο κοµµουνισµός ως εθνικός κίνδυνος.» (ό.π. 133), Ελληνοχριστιανισµός: στην 
έκτη ενότητα, πρώτη υποενότητα: « Η εκκλησία ως θρησκευτικός, εθνικός και πολιτιστικός 
υπερατοµικός θεσµός.» (ό.π.), ∆ιαφύλαξη εθνικής προσωπικότητας- Ελληνικός τρόπος ζωής: 
δεύτερη ενότητα, δεύτερη υποενότητα: «Η οικογένεια ως φυσική κοινότης και κύτταρον της 
κοινωνίας, Ελληνικά οικογενειακά ήθη και έθιµα»  και έβδοµη ενότητα, δεύτερη υποενότητα: 
«Η κοινωνία.{…}. Η ελληνική κοινωνία. Ήθη και έθιµα. Κοινωνική συµπεριφορά. Ενδυµα-
σία. Κυκλοφορία.» (ό.π.).  

Ανάλογες παρατηρήσεις προκύπτουν και από τη µελέτη των σχολικών εγχειριδίων που 
διατέθηκαν για τη διδασκαλία του µαθήµατος. Κατά το σχολικό έτος 1969-1970, για την 
υποστήριξη του νεοεισαχθέντος µαθήµατος,  χρησιµοποιήθηκε το βιβλίο Αγωγή του Πολίτου 
του  Αντ. Τσιρίµπα, έκδοσης  Ο.Ε.∆.Β. Η δόµηση των περιεχόµενων του  εµφανίζει ποσοτική 
και ποιοτική αντιστοιχία µε τις προδιαγεγραµµένες ενότητες της διδακτέας ύλης του µα-
θήµατος, σύµφωνα µε το ισχύον αναλυτικό  πρόγραµµα (Ν.∆ 702/69). Περιλαµβάνει έτσι τις 
παρακάτω επτά ενότητες, που αναπτύσσονται σε 78 κεφάλαια, άνισα κατανεµηµένα ανά 
ενότητα: Α) Εισαγωγή, Β) Οικογένεια, Γ) Σχολείον, ∆) Επάγγελµα, Ε) Κράτος, ΣΤ) Εκκλη-
σία, Ζ) Κοινωνία. Η µεγαλύτερη σε έκταση ενότητα είναι η 5η : Κράτος, αφού για την ανά-
πτυξή της αφιερώνεται το 1/2 του βιβλίου (31 κεφάλαια από τα 78,  107 σελίδες από τις 212 
συνολικά), ακολουθεί η 7η: Κοινωνία (15 κεφάλαια, 32 σελίδες) και η 1η: Εισαγωγή (14 κε-
φάλαια, 18 σελίδες). Μετά την ολοκλήρωση κάθε κεφαλαίου παρατίθενται ανακεφαλαιωτικές 
ερωτήσεις.  

Εξάλλου, στις δύο προαναφερόµενες υπερεκπροσωπηθείσες θεµατικές ενότητες: Ε΄ 
Κράτος και Ζ΄Κοινωνία (ό.π., σ.65-172, 179-212) φαίνεται να  συγκεντρώνονται οι περισ-
σότερες προπαγανδιστικές  αναφορές υπέρ  του πολιτικοϊδεολογικού λόγου του καθεστώτος, 
οι οποίες αναδεικνύουν την παρατεταµένη χρήση των µετεµφυλιακών ιδεολογηµάτων της 
προ-απριλιανής περιόδου,  κατά την προσπάθεια πολιτικής διαπαιδαγώγησης των µαθητών. Η 
εισαγωγή τους έτσι «στην σύγχρονον ελληνικήν κοινωνίαν» (ό.π.), όπως αναφέρεται στην 
σκοποθεσία του µαθήµατος, επιχειρείται και σ’αυτήν την περίπτωση, µε την προσφυγή στο  
πολιτικοκοινωνινό «χθές». Γίνεται αισθητή η κυριαρχία των  πεπαλαιωµένων και ανεπίκαι-
ρων πλέον ιδεολογηµάτων της εθνικοφροσύνης και κοµβικών εννοιών της απριλιανής ιδεο-
λογίας: εθνικισµός, προγονολατρεία-ηρωολατρεία, ελληνοχριστιανισµός, αντικοµµουνισµός, 
εθνοσωτήρια απριλιανή επανάστασις, εθνοσωτήρια δράση του Στρατού.  

Στο περιβάλλον του βιβλίου το ιστορικό παρελθόν εξιδανικεύεται και ανασυντίθεται  µε 
την  αναφορά των ηρωικών  προγονικών κατορθωµάτων. Στο σχετικό κεφάλαιο για τον Εθνι-
κό ύµνο αναφέρεται (Τσιρίµπας, Αντ., ό.π., 75-76): «Ο ελληνικός λαός ανέκαθεν θεωρεί την 
ελευθερίαν ως το πολυτιµότατον αγαθόν της ζωής του. ∆ια να το διατηρήσει έκαµε κατά τους 
αρχαιοτάτους χρόνους πολλούς και σκληρούς αγώνας, τους οποίους εξύµνησε µε διάφορους 
ύµνους και εµβατήρια. Εις τους νεώτερους δε χρόνους, δια να αποκτήσει την ελευθερίαν  του, 
την οποίαν είχε χάσει επί τέσσαρας αιώνας, έκαµε την Επανάστασιν του 1821. Κατά τη διάρ-
κειαν αυτής διεξήγαγεν ηρωικούς αγώνας κατά της Τουρκικής αυτοκρατορίας, οι οποίοι υπεν-
θυµίζουν τας Θερµοπύλας, τον Μαραθώνα, την Σαλαµίνα και άλλα κατορθώµατα των Αρχαίων 
και Βυζαντινών χρόνων.{…}». Με ανάλογο σκεπτικό προσεγγίζεται το νόηµα των εθνικών ε-

                                                 
343 Βλ. Πίνακας 1: Κοµβικές έννοιες και υποέννοιες της ιδεολογίας του καθεστώτος, στο σχετικό 
κεφάλαιο της παρούσας µελέτης.   
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ορτών: « Το ελληνικόν έθνος δια να διατηρήσει το πολυτιµότατον αγαθόν το οποίον ο Θεός  
εδώρισεν εις τον άνθρωπον, την ελευθερίαν, διεξήγαγεν πολλούς ηρωικούς αγώνας εναντίον 
διαφόρων λαών. Μερικοί όµως από τους αγώνας αυτούς συνδέονται µε γεγονότα που από-
τελούν φωτεινούς σταθµούς εις την πορείαν του ιστορικούς µας βίου.{…} Αι εορταί, τας οποίας 
σύσσωµον  το Έθνος εορτάζει  προς ανάµνησιν  σοβαρών γεγονότων  κατά την επέτειον  αυτών, 
λέγονται εθνικαί.Ως  Εθνικαί εορταί  θεωρούνται η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου και η 21η 
Απριλίου.» ( ό.π., 77).  Για την ανάπτυξη του νοήµατος της 21ης Απριλίου, ως τρίτης µεγάλης 
Εθνικής εορτής, « η οποία  συµπληρώνει το νόηµα των δύο άλλων{…}» ( ό.π., 80) και της 
προβολής του πρωταγωνιστικού ρόλου του «Ελληνικού»/ «Εθνικού» Στρατού στην απαλλαγή 
της χώρας µας από τονκοµµουνιστικό κίνδυνο και την αποτροπή της εµφύλιας σύρραξης,  
αφιερώνεται ιδιαίτερο κεφάλαιο, έκδηλου προπαγανδιστικού περιεχοµένου.  

Υπό το πρίσµα αυτό και µε την γνώριµη επίκληση του κοµµουνιστικού κινδύνου η 
«εθνοσωτήρια απριλιανή επανάστασις» και οι εµπνευστές της ανάγονται σε θεµατοφύλακες 
των εθνικών ιδανικών. Στο πλαίσιο αυτό οι µαθητές πληροφορούνται ότι «η 21η Απριλίου{…} 
είναι η επέτειος της Επαναστάσεως του ηρωικού Στρατού µας, η οποία εγένετο την 21ην 
Απριλίου του 1967, δια να εκφράσει  την θέλησιν του ελληνικού λαού να ζήσει ελεύθερος. {…}. 
Κατά την  21ην Απριλίου του 1967 οι νοµιµόφρονες  αξιωµατικοί του µε αρχηγόν τον Γεώργιον 
Παπαδόπουλον, συνταγµατάρχην του πυροβολικού, πιστοί εις τα πεπρωµένα  και ιδανικά του 
Έθνους, ανέλαβον την ευθύνην να δράσουν προς σωτηρίαν  του κινδυνεύοντος  Έθνους από την 
κρατούσαν  φαυλοκρατίαν, οχλοκρατίαν και αναρχίαν. Ήσαν οι µόνοι, οι οποίοι ηδυνήθησαν να 
βροντοφωνήσουν εν νέον «ΟΧΙ» και µε την επέµβασίν των {…} να απαλλάξουν την χώραν µας, 
την Πατρίδα της δηµοκρατίας, από τον κίνδυνο της κοµµουνιστικής δικτατορίας.» (ό.π., 81). Ε-
πιπρόσθετα η συµπερίληψη του «σήµατος της επαναστάσεως» στο προαναφερόµενο υπο-
κεφάλαιο συµβάλλει στην ενδυνάµωση των προπαγανδιστικών µηνυµάτων περί της εθνοανα-
γεννητικής δράσης «των επαναστατών».  

Η εξύµνηση των αρετών «του Ελληνικού Στρατού» πραγµατοποιείται  επίσης µε ανα-
φορές στα πολεµικά του κατορθώµατα. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα εθνοσωτήρια αποτε-
λέσµατα της  αντικοµµουνιστικής του δράσης, µε την παράθεση, µάλιστα, σε κάποιες περι-
πτώσεις,  ιστορικών αναληθειών : «Η αρτία οργάνωσις και αι αρεταί του Ελληνικού Στρατού 
εδηµιούργησαν τους Εθνικούς θριάµβους κατά τους απελευθερωτικούς πολέµους του 1912-
1913 και το ηρωικόν έπος του 1940 εις τα Ηπειρωτικά βουνά. Αι αρεταί του Ελληνικού Στρα-
τού συνετέλεσαν τις την συντριβήν του σλαυοκοµµουνισµού, ο οποίος εις την Πατρίδα, επρο-
ξένησε τόσας απωλείας, όσας δεν επροξένησαν όλοι οι άλλοι πόλεµοι οµού. Παντού και πά-
ντοτε ο Ελληνικός Στρατός εκπληροί το καθήκον του προς την Πατρίδα.{…}. Εκπλήρωσιν του 
καθήκοντος τούτου έκαµε δια της επεµβάσεώς του κατά την ιστορικήν  νύκτα της 21ης Απριλίου 
1967» (ό.π., 115-116) ή « Εις τον Γράµµον, εις το Βίτσι και εις άλλας περιοχάς της Πατρίδος ο 
Ελληνικός Στρατός συνέτριψε τας ετεροκινήτους  κοµµουνιστικάς ορδάς και έτσι απήλλαξε τον 
λαόν  από την δικτατορίαν, την οποία είχον παρασκευάσει να επιβάλουν εις αυτόν.  Η Ελλάς ε-
σώθη άλλην µιαν ακόµη φοράν από την δουλείαν και τον εξαφανισµόν» (ό.π., 211).  

Στο ίδιο εγχειρίδιο  προβάλλεται η πολυσυνθετότητα του εκκλησιαστικού θεσµού (Θρη-
σκευτικός, πολιτιστικός υπερατοµικός, εθνικός θεσµός), µε στόχο την ανάδειξη της άρ-
ρηκτης και διαχρονικής σχέσης ελληνισµού και χριστιανισµού. Υπό το πρίσµα αυτό, η δράση 
του διασυνδέεται µε την επιβίωση του έθνους αλλά  και τις ειδικότερες στοχεύσεις της «Ε-
θνικής Κυβέρνησης»: « Η Ελληνική ορθόδοξος Χριστιανική Εκκλησία είναι θεσµός, ο οποίος 
είναι τόσον στενώς συνυφασµένος µε την Εθνικήν µας ύπαρξιν, ώστε να µη νοείται Έθνος 
χωρίς Εκκλησίαν και Εκκλησίαν χωρίς Έθνος. {…}. Αλλά και η Εκκλησία εις τας κρισίµους πε-
ριστάσεις του Ελληνικού Έθνους υπήρξε σανίς σωτηρίας του. {…}. Αυτή εκυβέρνησε το δούλον 
Έθνος µας επί πέντε αιώνας  και εστάθη παρήγορος εις τα δεινά του. {…}» ( ό.π., 179-180). 
Στο πλαίσιο αυτό η διατήρηση της ενότητας Έθνους και Εκκλησίας, « ώστε να δυνηθώµεν να 
φέροµεν εις πέρας, την µεγάλην και θείαν αποστολήν µας εις τον κόσµον», θεωρείται α-
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ναγκαία,  προκειµένου η επικράτηση των Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών να αποτρέψει τη διά-
χυση της υλιστικής θεωρίας και τη συνεπιφερόµενη καταστροφή. (ό.π., 182). Η αποδιδόµενη 
έµφαση στον κοινωνικό/εθνικό ρόλο της εκκλησίας, οπωσδήποτε πέρα από την ιδεολογική 
σηµασία της,  ως θεµατική επιλογή βιβλίου εθνικού φρονηµατισµού,  εκπέµπει και πολιτικά 
µηνύµατα, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του καθεστώτος για  σύσφιξη των σχέσεων κρά-
τους, εκκλησίας και σχολείου (∆ούκας, Τρ. 2008, 155-156). 

Το περιεχόµενο και οι ανακεφαλαιωτικές ερωτήσεις του τελευταίου ειδικά υποκε-
φαλαίου µε τίτλο: «Ο κοµµουνισµός ως εθνικός κίνδυνος» (σ. 211-212), δεν αφήνουν καµιά 
αµφιβολία για τις ιδεολογικές επιρροές της εθνικοφροσύνης στη διαµόρφωση των αρχών 
πολιτικού φρονηµατισµού του µαθητικού πληθυσµού της περιόδου. Αφού το λεξιλόγιο των 
µαθητών εµπλουτίζεται µε ανάλογες λέξεις- κλειδιά  και πολιτικούς όρους, µέσα από µια 
απροκάλυπτη προσπάθεια διασυρµού της κοµµουνιστικής ιδεολογίας: συµµοριτοπόλεµος, 
διεθνής κοµµουνισµός, δικτατορία προλεταριάτου, ετεροκινήτους κοµµουνιστικάς ορδάς, Ενιαία 
∆ηµοκρατική Αριστερά, κοινοβουλευτική φαυλοκρατίαν, δήµευση κτηµάτων κ.άλ, στη συνέχεια 
καλούνται να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν εις βάθος τις νέες πληροφορίες, απα-
ντώντας στις παρακάτω ερωτήσεις: «1) Τι επιδιώκει ο κοµµουνισµός εις την Πατρίδα µας;, 2) 
Τι συµφοράς εδηµιούργησεν  ο κοµµουνισµός εις την χώραν µας; 3) Πώς εργάζονται οι  
κοµµουνισταί δια να επιτύχουν τους σκοπούς των; 4) Ποια είναι τα ιδανικά, δια τα οποία ο 
Έλλην αγωνίζεται;, 5) Ποιος είναι ο ακοίµητος  φρουρός του Έθνους µας;» (ό.π., 212). 

Ανάλογο φαίνεται να είναι και το ιδεολογικό περιβάλλον του επόµενου βιβλίου Η 
Πολιτική Αγωγή (Παπακωνσταντίνος, Θ., 1970),  που εισήχθη και παρέµεινε στο δηµοτικό 
σχολείο µέχρι το 1974 για τη διδασκαλία του εξεταζόµενου µαθήµατος, σύµφωνα µε  σχετι-
κές αναλύσεις και κριτικές προσεγγίσεις του περιεχοµένου του (Clogg, R.,  ό.π., 1976, Κα-
ρακατσάνη, ∆. 1999& 2003, Μελετόπουλος, Μ. 2000, ∆ούκας, Τρ.2008). 

Για να «συνειδητοποιήσουν» «οι µαθηταί τα δικαιώµατά  και τα καθήκοντά των ως µε-
λών της πολιτικής κοινότητας του ελληνικού έθνους» (Παπακωνσταντίνος, Θ., ό.π, 5), συγ-
γράφεται από το Θ. Παπακωνσταντίνου

344 και τυπώνεται στον πρωτοφανή αριθµό των 
400.000 αντιτύπων, το βιβλίο H Πολιτική Aγωγή. Tο βιβλίο κυκλοφορεί τον Aπρίλη του 1970 
και µοιράζεται δωρεάν σε εκπροσώπους του ιδιωτικού και δηµόσιου φορέα. H έκδοση πε-
ρίληψής του στα Aγγλικά, φιλοδοξεί να κάνει το βιβλίο προσιτό στο εξωτερικό, για να 
σταµατήσει η δυσφήµιση του καθεστώτος.345 Μια συντοµευµένη έκδοσή του διανέµεται σαν 
σχολικό βοήθηµα στη δηµοτική και µέση εκπαίδευση µέχρι και το 1974. Πρόκειται για τη  
διασκευασµένη µορφή τού εν λόγω βιβλίου, µε επιµέλεια του ∆. Τουντοπούλου, λόγω της 
ανάγκης προσαρµογής των περιεχοµένων του στις προδιαγραφές της προκήρυξης συγγραφής 
εγχειριδίου για τη διδασκαλία του µαθήµατος, αρχικά στη Μέση εκπαίδευση.346 ∆ιατέθηκε 
έτσι για σχολική χρήση σε πιο ευσύνοπτη µορφή, αφού  απαλείφθηκαν το επίµετρο µε  πρω-
τότυπα κείµενα καθώς και από το δεύτερο µέρος του βιβλίου, το έβδοµο κεφάλαιο, µε τίτλο: 

                                                 
344 Ο Θεοφύλακτος Φ. Παπακωνσταντίνου(1905-1991) διέτελεσε  Υφυπουργός Προεδρίας της 
Κυβερνήσεως (1967) και  υπουργός Παιδείας του καθεστώτος  για µια διετία 1967-69.  Υπήρξε φορέας 
ακραίων ιδεολογικών θέσεων (προπολεµικά τροτσκιστής, µεταπολεµικά κεντρώος), κορυφαίος δηµο-
σιογράφος, µε συγκροτηµένο ιδεολογικό λόγο και αξιοσηµείωτες σπουδές (φιλολογία, φιλοσοφία, 
ιστορία και παιδαγωγικά στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών) και τελικά ιδεολογικός 
εκπρόσωπος του καθεστώτος (Μελετόπουλος, Μ., 2000, 200-201). Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στα από-
µνηµονεύµατά του (Παπακωνσταντίνου, Θ.1987), επιχειρεί να αποµυθοποιήσει  και να καταρρίψει την  
ιδεολογία που ένθερµα υποστήριξε για πολλές δεκαετίες (ό.π., 211). 
345 Για  εκτενή συζήτηση και  παρουσίαση  των περιεχοµένων «του κλασσικού  συντηρικό-αστικού» 
εγχειριδίου, όπως χαρακτηρίζεται και βλ. (Clogg, R., ό.π.,  96-99 και Μελετόπουλος, Μ.  2000, 200-
211). 
346 Όπως αναφέρει ο Τρ. ∆ούκας, (∆ούκας, Τρ. 2008, 468) αρχικά η διασκευή προοριζόταν για τη 
διδασκαλία του µαθήµατος στην Γ΄τάξη γυµνασίου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που τέθηκαν  «Περί 
προκηρύξεως διαγωνισµού δια την συγγραφήν βιβλίου Αγωγής του Πολίτου Γ΄ τάξεως Γυµνασίου» 
(Φ.Ε.Κ 130, παράρτηµα της 16.8.1971)  
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«Θεωρία και πρακτική του κοµµουνισµού». Βεβαίως το αντικοµµουνιστικό ύφος  του διατη-
ρήθηκε µε την παρουσία σχετικών υποκεφαλαίων ή κεφαλαίων: Κοµµουνισµός (Παπα-
κωνσταντίνου, Θ., ό.π., 60-62), Κοµµουνιστικός ολοκληρωτισµός (ό.π., 121- 130,  Η Κοµµου-
νιστική απειλή (ό.π., σ. 436-457) καθώς και έµµεσων προπαγανδιστικών αναφορών.  

Η τεκµηρίωση της ανάγκης παροχής πολιτικής αγωγής και ειδικότερα της διδασκαλίας 
του σχετικού µαθήµατος,  επιχειρείται  από το συγγραφέα στο πρόλογο του βιβλίου µε την ε-
πίκληση θέσεων της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. Υπό το πρίσµα αυτό η πολιτική παιδεία 
προβάλλεται ως επισφράγισµα κάθε παιδαγωγικής προσπάθειας. Επιχειρώντας, εξάλλου,  εµ-
φανώς να δικαιολογήσει τις προπαγανδιστικές λειτουργίες της παρεχόµενης πολιτικής αγωγής 
κατά την υπό µελέτη περίοδο, υποστηρίζει την ανάγκη προσαρµογής της αγωγής προς τη 
µορφή της πολιτείας, επικαλούµενος την αριστοτελική προϋπόθεση κοινωνικής ισορρροπίας: 
«το παιδεύεσθαι προς τας πολιτείας» (ό.π., 12). Με το σκεπτικό ότι «φιλοπατρία χωρίς πο-
λιτικήν µόρφωσιν – όπως ελέχθη προσφυώς- οµοιάζει µε σκάφος χωρίς πηδάλιον» (ό.π., 13), 
επισηµαίνει τη συµπληρωµατική διάσταση της πολιτικής αγωγής στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, σε σχέση µε την εθνική αγωγή που παρέχεται κυρίως µε το µάθηµα της Ιστορίας και 
συνακόλουθα την αναγκαία παρουσία ανάλογου µαθήµατος στο πρόγραµµα του σχολείου. 
Και επειδή το εν λόγω πόνηµα απευθύνεται σε ευρύ κοινό, δεν παραλείπει να υπενθυµίσει τις 
αυξηµένες ανάγκες του ελληνικού λαού για πολιτική αγωγή, λόγω των συµπαροµαρτούντων 
προτερηµάτων και ελαττωµάτων  που παρουσιάζει ως µονάδα ή ως σύνολο,  παρά τα όποια 
έµφυτα χαρίσµατα διαθέτει. (ό.π., 13-14). Εξάλλου, όπως ισχυρίζεται «η χειροτέρα µορφή α-
γραµµατοσύνης είναι η πολιτική αγραµµατοσύνη (ό.π., 14). 

Ωστόσο, οι συνιστώσες της πολιτικής αγωγής «των απαίδευτων» και πολιτικά «α-
νώριµων»  Ελλήνων, παραµένουν  τελικά  αδιευκρίνιστες, αφού το µεγαλύτερο µέρος του εγ-
χειριδίου,  αναλώνεται στη θεωρητική ανάλυση κοινωνικών και πολιτικών φαινοµένων, δη-
µοκρατικών θεσµών (φιλελεύθερη δηµοκρατία, κοµµουνισµός κ.λπ.),  χωρίς να προχωρά στη 
σηµασιοδότηση συναφών εννοιών: «δηµοκρατία», «φιλελεύθερος», «κοινοβουλευτικός»  στο 
πλαίσιο της απριλιανής ιδεολογίας (Clogg, R., ό.π.,  97-99·  Μελετόπουλος, Μ., 2000, 202). 
Ηχηρές είναι επίσης οι απουσίες αλλά και αναµενόµενες ίσως,  λόγω  της αυταρχικής φυσιο-
γνωµίας του καθεστώτος,  βασικών αρχών του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, όπως της λαϊκής 
κυριαρχίας, της δεδηλωµένης, των ατοµικών δικαιωµάτων, ως ασπίδα προστασίας του πο-
λιτών  απέναντι στην αυθαίρετη δράση της εξουσίας (∆ούκας, Τρ. 2008, 473).  

Είναι γεγονός ότι οι προαναφερόµενες αναλύσεις δεν συµβάλλουν στη διασάφηση της 
πολιτικής ταυτότητας του καθεστώτος. Εξάλλου, χαρακτηρισµοί του, «από απόψεως περιε-
χοµένου», ως φαινοµένου: « α) εθνικόν, διότι απεσόβησε τον κίνδυνο απωλείας της εθνικής 
ανεξαρτησίας µας, τον οποίον ενσάρκωνε ο κοµµουνισµός, β) πολιτικόν, διότι ανέστειλε την 
προϊούσαν εκφύλισιν της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού, εις την οποίαν οδήγουν οι 
επαγγελµατίαι της πολιτικής και γ) κοινωνκόν, διότι ανταπεκρίθη εις το αίτηµα της κοινωνικής  
δικαιοσύνης, {…}». (Παπακωνσταντίνου, Θ., ό.π., 223-224), επιχειρούν απλά να τεκµηριώ-
σουν την αναγκαιότητα της επιβολής του.  «Η αληθής δηµοκρατία» που ευαγγελίζεται το κα-
θεστώς, ανιπαρατίθεται µ’αυτή της δηµοκρατίας του πεζοδροµίου, της οχλοκρατίας και της 
αναρχίας, αλλά δεν προσδιορίζεται. Η κατηγοριοποίηση «της Επαναστάσεως» ως πολιτικού 
φαινοµένου, παραµένει, σκοπίµως,  αδύνατη για τον ενήλικο ή ανήλικο αναγνώστη.      

Πρωτοτυπία του εν λόγω εγχειριδίου αγωγής του πολίτου αποτελεί η αναδροµική χρή-
ση της ιστορίας, ιδιαίτερα αισθητή στο τρίτο και µεγαλύτερο µέρος του, µε τίτλο:  Το Ελλη-
νικόν Κράτος (Παπακωνσταντίνου, Θ., ό.π., σ. 193-496), στο οποίο επιχειρείται η  παρου-
σίαση σηµαντικών  σταθµών της πολιτικής και συνταγµατικής ιστορίας της χώρας, µε απώ-
τερο σκοπό την ιδεολογική ιδιοποίηση των κεκτηµένων τους. 347 Η προαναφερόµενη πρα-

                                                 
347
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η προσπάθεια εξοµοίωσης της προσπάθειας του Ι. Καπο-

δίστρια για την επιβολή καθεστώτος πεφωτισµένης δεσποτείας µε τις πρακτικές εγκαθίδρυσης του 
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κτική φαίνεται να υπηρετεί δηµοφιλείς ιδεολογικούς στόχους του καθεστώτος. Όπως προ-
κύπτει από τα συµπεράσµατα αναλύσεων του περιεχοµένου του, εµφανής γίνεται η προ-
σπάθεια διάχυσης  δηµοφιλών ιδεολογηµάτων της περιόδου, όπως: «της εθνοσωτήριας ε-
πανάστασης», µέσα από την εκτεταµένη συζήτηση της ιστορικής αναγκαιότητάς της (ό.π., 
220-226) και την προπαγανδιστική προβολή του κυβερνητικού έργου (ενδεικτικά: Η Επα-
νάστασις και η Εκπαίδευσις», ό.π., 388-394),  του λυτρωτικού, εθνικού ρόλου του  στρατού 348 
και της ευρείας παιδευτικής αξίας των Ενόπλων ∆υνάµεων («Αι Ένοπλαι ∆υνάµεις από-
τελούν  µέγα Σχολείον του Έθνους.», ό.π., 286), του εθνικιστικού λόγου του καθεστώτος.349 

Ωστόσο,  όπως επισηµαίνεται από το Μ. Μελετόπουλο (Μελέτης, Μ., ό.π.,  203-205), 
350 µέσα από την παράθεση πλαστών επιχειρηµάτων για τη δικαιολόγηση της δικτατορίας,  µε 
την κλασική µετεµφυλιακή αναφορά στον κοµµουνιστικό ολοκληρωτισµό ως απειλή της δη-
µοκρατίας (Παπακωνσταντίνου, Θ., 1970, 220-224),  µε την παραποίηση της ιστορικής αλή-
θειας (π.χ   εξοµοίωση του δικτατορικού Συντάγµατος του 1968 µε το γαλλικό του 1789 και 
το επαναστατικό του 1821 (ό.π., 70-73)και κυρίως µε το αντικοµµουνιστικό µένος που επι-
δεικνύει, καταδεικνύεται ο αντιεπιστηµονικός και παρωχηµένος ιδεολογικά  χαρακτήρας του 
βιβλίου. 

Συµπερασµατικά οι θεµατικές επιλογές της διδακτέας ύλης της Αγωγής του Πολίτου 
φαίνονται σύστοιχες µε τα εκπαιδευτικά ιδεώδη της δικτατορικής  περιόδου αλλά αναντί-
στοιχες µε το πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον, όπως διαµορφώνεται στις αρχές του 1970.  Στο 
πλαίσιο αυτό,  η  πολιτική διαπαιδαγώγηση του µαθητικού πληθυσµού για την επίτευξη της   
«αληθούς» ή «Νέας ∆ηµοκρατίας», επιδιώκεται µε την αναβίωση ξεθωριασµένων ιδεο-
λογηµάτων της µεσοπολεµικής και µετεµφυλιακής περιόδου: καλλιέργεια ελληνοχριστια-
νικών αρετών, αντικοµµουνισµός, πειθαρχηµένη ελευθερία,351 εθνική, θρησκευτική και ηθική 

                                                                                                                                            
δικτατορικού καθεστώτος (αναστολή ισχύος του Συντάγµατος ), µε την επίκληση του εθνικού 
συµφέροντος. Αναλυτικότερα βλ. ∆ούκας, Τρ. 2008, 470-471).  
348 Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εγκωµιαστική αναφορά στις εθνικές επετείους 4ης ∆ε-
κεµβρίου,  τελευταίας Κυριακής του Αυγούστου (ηµεροµηνίες νικών του Στρατού κατά των Αντα-
ρτών), 21ης Απριλίου –  µε εµφανή ιδεολογική σηµασία για το κάθεστώς - και η παράλληλη υποβάθ-
µιση των άλλων µείζονος σηµασίας εθνικών επετείων, µε την απλή και µόνο καταγραφή τους στο 
σχετικό κεφάλαιο του εγχειριδίου Πολιτικής Αγωγής (Παπακωνσταντίνου, Θ. , ό.π., 470-475).   
349 Στο  υποκεφάλαιο του βιβλίου, µε τίτλο: « Η ελληνική αυτοσυνείδησις», εξυµνείται η πολιτιστική 
προσφορά της Ελλάδος, (ενδεικτικά: «Χωρίς την ελληνικήν φυλήν δεν θα υπήρχε ο σύγχρονος πολιτι-
σµός, Απετελέσαµεν σωτήριον δια τον κόσµον φράγµα εναντίον του ασιανισµού κατά τον 5ο αιώνα 
{...}κ.λπ. ),  «ως κληρονόµου µιας παραδόσεως πλουσίας εις ηθικάς και πολιτιστικάς αξίας απολύτου 
αντοχής και κατά τη σύγχρονον εποχήν» (ό.π., 434), σε αντιδιαστολή µε τη  εποικοδοµητική συµβολή 
για τη λύση των προβληµάτων της ανθρωπότητας του µαρξιστικού ολοκληρωτισµού και του «δυτικού 
µη-δενισµού».   
350 Ιδιαίτερα αισθητό γίνεται στο σχετικό κεφάλαιο που απαλείφθηκε από τη διασκευασµένη µορφή 
του σχολικού εγχειριδίου αλλά παρέµεινε στο βιβλίο που προοριζόταν για το ευρύ κοινό.  Στο υποκε-
φάλαιο µε τίτλο: «Η Συνοδοιπορία» (ό.π., 181-193), διασύρεται ως «συνοδοιπόρος» και συνεργάτης 
του κοµµουνισµού,  κάθε προοδευτικό, δηµοκρατικό άτοµο που δεν συµµετέχει ενεργά στην καταπο-
λέµηση του κοµµουνιστικού κινδύνου. Η πρωτότυπη δε προσπάθεια  τυποποίησης των συνοδοιπόρων 
σε επτά ανθρώπινους τύπους («στιλβωταί των αιµατοβρέχτων υποδηµάτων του Βελουχιώτη», 
«ανώµαλοι πάσης µορφής», « γυναίκες ανέραστοι λόγω απωθητικής ασχηµίας» κ.λπ.), οδηγεί στη 
συγγραφή  κειµένου απίστευτου παραλογισµού και φανατισµού ( Μελετόπουλος, Μ. όπ., 206-207). 
351 Πρόκειται για όρο που καθιέρωσε µεσοπολεµικά ο Παν. Κανελλόπουλος (1902-1986),  µε αισθητή  
παρουσία στην ιδεολογία της 4ης Αυγούστου  και αργότερα στα ιδεολογήµατα του ∆εξιού κράτους  
περί  πειθαρχηµένης κοινωνίας µε περιορισµένα ατοµικά δικαιώµατα (Μελετόπουλος, Μ. 1993, 39).  
Υπενθυµίζεται,  ότι ο ακρωτηριασµός των ατοµικών δικαιωµάτων προβάλλεται από θεωρητικούς του  
µεταξικού καθεστώτος ως καθήκον του κράτους για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της 
κοινωνικής ζωής. Αντίθετα στην ισχύ τους αποδίδεται η «ασυδοσία» του κοινοβουλευτικού συστή-
µατος.(βλ. Σπαθαράκη, Α. 2001, 88). Επίσης αναλυτικότερα για τη φυσιογνωµία και τη «σχολή» του 
Κανελλόπουλου, βλ. Μελετόπουλος, Μ. ό.π., 40-54). Η νοηµατοδότηση πάντως της έννοιας στον 
παπαδοπουλικό λόγο φαίνεται συµβατή µε τις προηγούµενες «χρήσεις της». Υποστηρίζεται:  «Πριν 
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αγωγή, εθνικισµός, (Καρακατσάνη, ∆. 2004, 119, ∆ούκας, Τρ. 2008, 477-478),352 καθώς και 
άλλων δηµοφιλών προταγµάτων του ιδεολογικού του απριλιανού  καθεστώτος: «εθνοσωτή-
ριος επανάστασις», «εθνικός στρατός». Οι εµφανείς µετεµφυλιακές αγκυλώσεις των θεµα-
τικών επιλογών της διδακτέας ύλης τού εν λόγω µαθήµατος, δεν φαίνεται όµως, να συνά-
δουν µε τις κυρίαρχες τάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος κατά  την περίοδο,  
που  η δικτατορική κυβέρνηση επιχειρεί όχι µόνο να υπερβεί το µεταπολεµικό παρελθόν αλλά 
και  να απεγκλωβιστεί από τη στείρα αντιδραστική ιδεολογία της πρώτης περιόδου της 
επιβολής της (∆ούκας, Τρ. 2008, 477). Ως εκ τούτου, η αδυναµία επικαιροποίησης των αρχών 
πολιτικής διαπαιδαγώγησης, παρά το µείζονα ρόλο που της αποδίδει το καθεστώς,  θα µπο-
ρούσε να κατανοηθεί σαν ένα ακόµη σύµπτωµα των εσωτερικών αντιφάσεων και των 
αντικρουόµενων απόψεων που χαρακτηρίζουν την άσκηση της πολιτικής του αλλά και σαν α-
πόρροια της  εκφοράς σταθερού περιεχοµένου προπαγανδιστικού λόγου, συµβατού µε τις 
αξιώσεις του µετεµφυλιακού πολιτικοκοινωνικού περιβάλλοντος αλλά δυσλειτουργικού, στη 
φάση που το αίτηµα της υπέρβασής του γίνεται επιτακτικό.  

   
 

                                                                                                                                            
προχωρήσω σε ο,τιδήποτε άλλο, σας υπενθυµίζω, ότι πάσης άλλης προϋποθέσεως  δια την πραγµάτωσιν  
του οιουδήποτε έργου εις ένα κοινωνικόν σύνολον, προηγείται η ανάγκη της πειθαρχίας.{…}. Θέλοµεν 
ελευθερίαν. Μάλιστα, διότι αύτη εγεννήθη  επί του πλανήτου  οµού µε τον πρώτον Έλληνα.{…}. Αλλά 
ελευθερίαν πειθαρχηµένην εις τον εαυτόν µας, εις τον γείτονά µας, {…} εις το κοινωνικόν σύνολον{…}» 
(Μελετόπουλος, Μ. 2000, 181). 
352 Για διεξοδική συζήτηση  της ιστορικής πορείας της πολιτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε δια-
λεκτική σχέση µε τη νεοελληνική ιδεολογία και ιδιαίτερα για  την εισαγωγή και εξέλιξη του  µαθήµα-
τος της πολιτικής αγωγής στην πρωτοβάθµια εκπ/ση, βλ. Καρακατσάνη, ∆.2004, 107-121.  
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             ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ: Ο Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΌΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ                     
             ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
 
              9.1. Το περιεχόµενο  και  η  µορφή των «παλιών» αναγνωστικών του 1954 

 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η «Εθνική Κυβέρνηση» επανατυπώνει αρχικά,  αυτούσια τα 

αναγνωστικά του 1954 για όλες τις τάξεις, αποσύροντας την παραλλαγµένη έκδοσή τους, 
αυτή δηλαδή, της µεταρρύθµισης του 1964. Μετά την παρέλευση της πρώτης περιόδου 
παραµονής της στην εξουσία (1967-1970), η προσπάθεια υπέρβασης του µεταπολεµικού πα-
ρελθόντος, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής εκπαιδευτικής πολιτικής,  αποτυπώνεται, και 
στο χώρο της σχολικής γνώσης. Επιχειρεί έτσι, µε ανάλογες νοµοθετικές ρυθµίσεις 353 να 
προχωρήσει στη συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων και αναγνωστικών, στηρίζοντας µά-
λιστα για πρώτη φορά,  µετά την καθιέρωση του κρατικού µονοπωλίου, την πολιτική εισα-
γωγής του πολλαπλού βιβλίου (Καψάλης, Α.- Χαραλάµπους, ∆., ό.π., 88).  Στο πλαίσιο αυτό, 
προβλέπεται  η απονοµή  χρηµατικών βραβείων και επαίνων στα καλύτερα πέντε  βιβλία για 
τη διδασκαλία κάθε µαθήµατος, σύµφωνα µε τη αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής (Ν.∆ 
749/70, άρθρο 5). Έτσι, κατά το σχολικό έτος 1973-74, κυκλοφορούν για τις τρεις πρώτες 
τάξεις  τα ακόλουθα: Για την Α΄ τάξη:  Κολοβού, Κ.∆.- Παπανδρέου, Α.Σ.- Ανδριτσοπούλου- 
Τσουρέκη, Ι., Αλφαβητάριο Α΄, Πορφύρη- Μαργαρίτη, Β.- Μπαϊρακτάρη- Παπακυριακοπού-
λου, Αλφαβητάριο, Β΄, για την Β΄τάξη: Μαλούκου- Μουστακίδου, Ε., Αναγνωστικό Β΄, για 
τη Γ΄τάξη: Βαρελλά, Α., Αναγνωστικόν Γ΄∆ηµοτικού. Για τις τρεις ανώτερες τάξεις του δη-
µοτικού επανεγκρίνονται τα παλιά του1954. Στην παρούσα µελέτη και για καθαρά µεθο-
δολογικούς λόγους, χρησιµοποιώντας  την καθαρά  σχηµατική διάκριση «παλιά» και «νέα» α-
ναγνωστικά,  αναφερόµαστε αντίστοιχα στα επανεγκεκριµένα του 1954, για όλες τις τάξεις 
του δηµοτικού και σ’αυτά των τριών κατώτερων τάξεων,  που συνεγράφησαν,  µετά τον επα-
ναπροσδιορισµό των όρων  συγγραφής των διδακτικών βιβλίων (Ν.∆. 749/70 & προκήρυξη 
συγγραφής Φ.Ε.Κ. 131/25-8-72) και διδάχτηκαν  στο δηµοτικό σχολείο µόνο κατά το σχολικό 
έτος 1973-74.   

Λαµβάνοντας υπόψη την περιορισµένη σηµασία των νέων αναγνωστικών λόγω της 
βραχύβιας χρήσης τους, η διερεύνηση των ιδεολογικοπολιτικών επιλογών του καθεστώτος 
στον τοµέα της σχολικής γνώσης, είτε σε επίπεδο προτασιακού λόγου είτε σε επίπεδο πρακτι-
κών, εκτείνεται σε δύο άξονες:  

Α) Στη συσχέτιση των  ιδεολογικών αναφορών του  περιεχοµένου «των παλιών»  ανα-
γνωστικών του 1954 και ιδεολογίας του καθεστώτος της 21ης Απριλίου, µε αφετηρία  τα υ-
πάρχοντα ερευνητικά δεδοµένα και ειδικότερα στη συγκριτική ανάλυση των ιδεολογικών 
προτεραιοτήτων των αναγνωστικών των τριών µεγαλύτερων τάξεων σε σχέση µε τα αποσυρ-
θέντα της περιόδου 1965-67,  αφού πρόκειται ουσιαστικά για τα µοναδικά βιβλία που επέλεξε 
το καθεστώς να διατηρήσει,  µέχρι την ανατροπή του.    

Β) Στην κριτική προσέγγιση του θεσµικού πλαισίου παραγωγής  νέων  αναγνωστικών 
ειδικότερα, προκειµένου να διερευνηθούν σε επίπεδο τουλάχιστον κανονιστικού λόγου, οι ό-
ποιες διαφοροποιήσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος κατά τη διάρκεια της πα-
ραµονής του στην εξουσία  στον τοµέα της σχολικής γνώσης.  

                                                 
353 Αναφερόµαστε στην αριθ. 111243, Φ.Ε.Κ 198, Παράτηµα, 27 Αυγούστου 1970 «Περί προκηρύξεως  
διαγωνισµού δια την συγγραφήν  Αλφαβηταρίου και Αναγνωστικών όλων των τάξεων του ∆ηµοτικού 
Σχολείου» , στο  Ν.∆ 749/70, Φ.Ε.Κ 277, Α΄, 18 ∆εκεµβρίου  1970 «Περί διδακτικών βιβλίων», Φ.Ε.Κ 
131/72,  Παράρτηµα, 25 Αυγούστου 1972 «Περί προκηρύξεως διαγωνισµού δια την συγγραφήν 
αναγνωστικών ∆΄, Ε΄, Στ΄τάξεων του ∆ηµοτικού, Γραµµατικής των τάξεων Γ΄-∆΄ ∆ηµοτικού και βοη-
θητικών Ε΄- Στ΄∆ηµοτικού.  
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Οι πολύπλευρες στοχεύσεις της χρήσης των  «παλιών» αναγνωστικών στο δηµοτικό 
σχολείο, αποτυπώνεται εµφανώς και σε νοµοθετικά ενεργήµατα της περιόδου συγγραφής 
τους και χρήσης τους  Βάσει των όρων σύνταξής τους, θεωρούµενα,  ως «το θεµελιώδες 
όργανον της ύλης {…} δια του περιεχοµένου, της µορφής και της γλώσσης, {…}» (Φ.Ε.Κ 
65/23-6-53, ό.π., 182, Προκήρυξη αριθ. 98245, Φ.Ε.Κ. 131, 25-8-72, Παράρτηµα, σ.926) 
προβλέπεται να συντελέσουν : α) στην καλλιέργεια της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών, 
της καλλιτεχνικής τους διάθεσης, στον εµπλουτισµό του παραστατικού τους κόσµου, β) στην 
εθνική, θρησκευτική, οικογενειακή και ηθική µόρφωσή τους και στην ανάπτυξη της κοινω-
νικότητας, χωρίς τη σύνθλιψη της ατοµικότητας, γ) στην προαγωγή των ποικίλων ενδια-
φερόντων που καλλιεργούνται στα πλαίσια της παρεχόµενης ύλης από όλο το πρόγραµµα  
µαθηµάτων.   

Το περιεχόµενό τους αποτελείται από αυτοτελή κείµενα φρονηµατιστικής  και πραγ-
µατολογικής ύλης (πεζά, ποιήµατα, προσευχές, άσµατα, µύθους κ.λπ.), που συγγενεύοντας 
θεµατικά µε τη διδακτέα ύλη άλλων µαθηµάτων, προσφέρεται για τη διεξαγωγή « της 
κατ’εκλογήν»  διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις του δηµοτικού, µε βάση την αρχή «της παράλ-
ληλης» διάταξης της ύλης  ή της Ενιαίας Συγκεντρωτικής ∆ιδασκαλίας (Ε.Σ.∆) στην Α΄και 
Β΄τάξη. Εξάλλου, ως βασικός άξονας της διδασκαλίας της ανάγνωσης,  σύµφωνα µε το «νέο» 
αναλυτικό πρόγραµµα του 1969 (Β.∆. 702/69),  τίθεται «ο συσχετισµός των αναγνωστικών 
κειµένων µε τας λοιπάς εν τω Σχολείω ασχολίας των µαθητών και τα διάφορα βιώµατα 
µαθητών»(Ωρολόγιον και Αναλυτικόν  πρόγραµµα. Μαθηµάτων ∆ηµοτικού Σχολείου, ό.π., 
19). Προσφέρεται έτσι πραγµατογνωστικού/φυσιολατρικού περιεχοµένου  ύλη,  κατάλληλη 
για τη στήριξη της Σπουδής Περιβάλλοντος στο Αναγνωστικό της Β΄τάξης (Οικονοµίδου, 
Β.Γ., 1970), µε θέµατα από το φυσικό περιβάλλον των µαθητών, κατανεµηµένα στους άξονες 
των τεσσάρων εποχών που διαρθρώνουν το περιεχόµενό του (Στο αµπέλι, ό.π, σ. 69, Ο τρύ-
γος, ό.π.,  σ.89, 28η Οκτωβρίου, ό.π., σ. 91,  Ετοιµασίες για το Χειµώνα, ό.π.,  σ. 107, Τα 
παιδιά βλέπουν το χωριό τους, ό.π., σ, 169, Το δεντροφύτευµα, ό.π.,  σ. 183, Πατρίδα µου Ελ-
λάδα,ό.π., σ.217 κ.άλ  

Σε ό, τι αφορά το συσχετισµό του περιεχοµένου των Αναγνωστικών ∆΄, Ε΄και Στ΄ 
τάξης και διδακτέας ύλης των υπόλοιπων µαθηµάτων, αισθητή είναι η παρουσία κειµένων 
θρησκευτικού περιεχοµένου (προσευχών, πεζών κ.λπ.) καθώς και άλλων που αναφέρονται σε 
θέµατα αρχαίας, µεσαιωνικής και νεότερης ιστορίας. Συµπεριλαµβάνονται έτσι αναγνώσµατα 
που υποστηρίζουν τη διδασκαλία  φρονηµατιστικών µαθηµάτων (Ιστορίας, Θρησκευτικών), 
όπως: Στη θάλασσα της Σαλαµίνας (Μέγα, Γ., 1968,  113), Οι Σπαρτιάτισσες στην ώρα του 
κινδύνου (ό.π., 102), Πώς έλαβον το όνοµά των αι Αθήναι (ό.π., , 143), Η εγκράτεια του Μ. 
Αλεξάνδρου (ό.π., 177), Οι τελευταίες µέρες του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (Καλαµατιανός, 
Γ., 1968,  38), Η Τζαβέλαινα (ό.π., 59), Η Αγία Σοφία (ό.π., 185), Ο Βασίλειος ο Β΄εις Αθήνας 
(ό.π., 190), Μια Βυζαντινή πριγκίπισσα εκπολιτίζει την ∆ύσιν (ό.π., 201), Ο Θεός προστατεύει 
την Ελλάδα (Φωτιάδης, Ε.Π., 1968, 16), Το τάµα του Κολοκοτρώνη (ό.π., 18), Πατρίς και 
Θρησκεία (ό.π., 163), Οι τρεις Ιεράρχαι (ό.π, 164), Ο κλήρος κατά την επανάστασιν του 1821 
(Στ΄, 192), Κανάρης (ό.π., 240) κ.λπ.  

Βεβαίως στην προκήρυξη συγγραφής τους (Φ.Ε.Κ. 65/23-6-1953, ό.π., 182,185) 
επισηµαίνεται ότι τα επιλεχθέντα αναγνώσµατα από το θρησκευτικό βίο  τη µακραίωνη ιστο-
ρία και τις παραδόσεις του έθνους,  δεν θα πρέπει να αποτελούν ύλη διδασκαλίας  για τα  µα-
θήµατα των θρησκευτικών και της ιστορίας, αλλά κείµενα µε δυνατότητα βαθιάς θρη-
σκευτικής επίδρασης και καλλιέργειας της εθνικής συνείδησης. Συγκεκριµένα, σχετικά µε 
τους όρους επιλογής των ιστορικών θεµατολογικών  κειµένων,  τονίζεται: «{…} δια του περιε-
χοµένου τούτων θα επιδιώκεται να αναπτυχθεί παρά τοις µαθηταίς  η Εθνική υπερηφάνεια δια 
το ένδοξον παρελθόν και την µακραίωνα  εθνικήν ιστορίαν, έτι δε η εδραίωσις της πίστεως εις 
την αιωνιότητα της ελληνικής φυλής και την ανατολήν καλυτέρου Εθνικού µέλλοντος εξαρτ-
ωµένου  από την εργασίαν και την προσπάθειαν όλων των Ελλήνων» (ό.π., 185).   



 189

Η ύλης τους οργανώνεται µε την παρουσία διαφορετικών θεµατικών αξόνων κατά 
τάξη. Έτσι οι εποχές του έτους αποτελούν τους τέσσερις κύκλους διάρθρωσης του περιεχοµέ-
νου των Αναγνωστικών από τη Β΄ µέχρι και τη ∆΄ τάξη.354 Ειδικότερα στο αναγνωστικό της 
∆΄τάξης, καθένας απ΄ αυτούς δοµείται σε τρεις έως πέντε επιµέρους υποενότητες, όπως :  1ος 
κύκλος- Φθινόπωρον: Από την ζωήν του υπαίθρου, Από την εθνικήν ζωήν, Ιστορίες για ζώα 
και δέντρα, 2ος κύκλος- Χειµών: Από την ζωή του υπαίθρου,  Από την θρησκευτικήν ζωήν, Από 
τη θαλασσινήν ζωήν, Από την αρχαίαν Εθνικήν ζωήν, 3ος κύκλος-Άνοιξη: Μύθοι, Από την  
θρησκευτικήν ζωήν, Από την Οικογενειακήν ζωήν, Από την µυθολογίαν, την ιστορίαν και τη 
ζωήν των αρχαίων Ελλήνων, Ασχολίαι και Επαγγέλµατα,4ος κύκλος- Θέρος:  Από την φύσιν και 
την αγροτικήν ζωήν, Από τη ζωή των πτηνών και των ζώων, Από την κοινωνικήν ζωήν, Από 
την θρησκευτικήν ζωήν, από την εθνικήν ζωήν (Μέγας, Γ., ό.π., 265-268).  

Τα περιεχόµενα των Αναγνωστικών της Ε΄και της Στ΄τάξης οργανώνονται σε δύο 
µέρη –κατά τα µεσοπολεµικά πρότυπα- από το οποίο το πρώτο περιλαµβάνει αναγνώσµατα 
στη δηµοτική και το δεύτερο στην καθαρεύουσα.  Οι πέντε έως επτά επιµέρους διαρθρωτικοί 
τους άξονες- κοινοί και για τα δύο µέρη και µε ασήµαντες διαφοροποιήσεις στα δύο 
αναγνωστικά- πληρούν τους θεµατολογικούς όρους σύνταξής τους, παρουσιάζοντας πτυχές  
«της  συγχρόνου ελληνικής ζωής (οικογενειακής, κοινωνικής, εθνικής, θρησκευτικής, πολιτι-
στικής κ.λπ.)», της ιστορίας και των παραδόσεων του έθνους και του πνευµατικού και υλικού 
εθνικού πολιτισµού (Προκήρυξη συγγραφής, ό.π., 182-184),όπως: Από τη θρησκευτική ζωή, 
Από την Εθνική ζωή και ιστορία ή Από τον Εθνικό Βίο (Φωτιάδης, Ε.Π., ό.π.), Από την 
οικογενειακή και την  κοινωνική ζωή,355  Από την Ελληνική  Φύση και τις ασχολίες του ελλη-
νικού λαού ή Από την Φύσιν και την ζωήν (ό.π.), Από τους ελληνικούς τόπους και τα παρα-
γωγικά έργα, Από τη συνεργασία των λαών, Από τας εφευρέσεις και τα τεχνικά έργα (Κα-
λαµατιανός, Γ.,  ό.π., 297-300), Από τον πολιτισµόν (Φωτιάδης, Ε.Π., ό.π.).  

Εξάλλου µε στόχο τη διερεύνηση της εγγραφής της ιδεολογίας της 21ης Απριλίου και 
σε επίπεδο θεµατολογικών επιλογών,  προχωρήσαµε στην κατάταξη των κειµένων τών υπό 
µελέτη Αναγνωστικών (∆΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων)  σε  τέσσερις ευρύτερες ενιαίες θεµατικές-και ως 
εκ τούτου συγκρίσιµες- κατηγορίες, ανάλογες µε τους θεµατικούς άξονες διάρθρωσης του 
περιεχόµενου τους. Με την ίδια τεχνική και προκειµένου να προβούµε σε συγκριτικές 
αναλύσεις, κατηγοριοποιήσαµε επίσης και τις θεµατολογικές επιλογές των παραλλαγµένων α-
ναγνωστικών της µεταρρύθµισης του 1964. Η συγκρότηση των προαναφερόµενων κατη-
γοριών έγινε µε την ενοποίηση συγγενών θεµατικών ενοτήτων, ως εξής:   

α) Στην πρώτη  κατηγορία έτσι των φυσιολατρικών/ πραγµατογνωστικών κειµένων 
εντάξαµε κείµενα µε ύλη Φυσικής Ιστορίας, Πατριδογνωσίας, περιγραφής έργων µεγάλης 
κοινωνικής και Εθνικής σπουδαιότητας,  από τις ενότητες: Από την ζωήν του υπαίθρου, 
Ιστορίες για ζώα και για δέντρα, Από την θαλασσινήν ζωήν, Ασχολίαι και επαγγέλµατα, Από την 
φύσιν και την αγροτικήν ζωήν, Από τη ζωήν των πτηνών και των ζώων, (∆΄τάξη), Από την 
ελληνική φύση και τις ασχολίες του ελληνικού λαού, Από τους ελληνικούς τόπους και τα 
παραγωγικά έργα, Από τας εφευρέσεις και τα τεχνικά έργα (Ε΄τάξη), Από τις ασχολίες των 
Ελλήνων και  από την ελληνική φύση και ζωή,  Από τον πολιτισµόν, Από την φύσιν και την 
ζωήν (Στ΄τάξη).  

β) Στη δεύτερη κατηγορία των ιστορικών/εθνικών  κειµένων εντάξαµε κείµενα 
ιστορικού και πατριωτικού περιεχοµένου από τις ενότητες: Από την Εθνικήν ζωήν, Από την 

                                                 
354
Βλ. Πετρούνια, Β.- Κολοβού, Φ.- Σπεράντζα, Σ.- Μεταλλινού, Α.,  Αναγνωστικόν Γ΄∆ηµοτικού. 

Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β,  1968, 241-245·Οικονοµίδου, Β.Γ., Αναγνωστικόν Β΄∆ηµοτικού. Αθήνα: Ο.Ε.∆.Β., 
1968, 219-222). Τα περιεχόµενα των αναγνωστικών των Β΄ και Γ΄τάξεων διαρθρώνονται µόνο µε τη 
χρήση των τεσσάρων αξόνων, χωρίς επιµέρους διαφοροποιήσεις.   
355 Η κατηγορία αυτή υποδιαιρείται σε δύο άλλες κατηγορίες στο Αναγνωστικό της Στ΄τάξης, ως εξής: 
Από τον οικογενειακό βίο,  Από τον ηθικό και κοινωνικό βίο(Στ΄, 332). 
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αρχαίαν εθνικήν ζωήν, Από την ιστορίαν και την ζωήν των αρχαίων Ελλήνων (∆΄τάξη), Από 
την εθνική ζωή και ιστορία (Ε΄τάξη), Από τον εθνικό βίο (Στ΄τάξη).  

γ) Στην τρίτη κατηγορία επίσης των ηθικοπλαστικών/φρονηµατιστικών κειµένων εντά-
χθηκαν κείµενα κοινωνικού περιεχοµένου από τις ενότητες: Μύθοι, Από την οικογενειακήν 
ζωήν, Από την κοινωνικήν ζωήν (∆΄τάξη),  Από την οικογενειακή και κοινωνική ζωή, Από τη 
συνεργασία των λαών (Ε΄τάξη), Από τον οικογενειακό βίο, Από τον ηθικό και κοινωνικό βίο, 
Από την συνεργασίαν των λαών(Στ΄τάξη).  

δ) Στην  τέταρτη κατηγορία των θρησκευτικών κειµένων, εντάχθηκαν κείµενα από τις 
ίδιου τίτλου ενότητες όλων των αναγνωστικών : Από τη θρησκευτική ζωή ή Από τον θρη-
σκευτικόν βίον. 

  Πίν. V 

  Αριθµητική και ποσοστιαία κατανοµή ύλης  «παλιών» Αναγνωστικών 

  ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄  τάξης ανά θεµατική κατηγορία: 
  

Αναγνωστικά 
τάξης  

Πλήθος  
Κειµένων  

Φυσιολατρικά/
Πραγµατο- 
γνωστικά 

Ιστορικά/ 
Εθνικά 
 

Ηθικοπλαστικά
 

Θρησκευτικά 

Έκτης (Στ΄) 143 30 (21%) 66 (46,1%) 20 (14%) 27 (18,9%) 
Πέµπτης (Ε΄)   85 31(36,47%) 20(23, 53%) 18( 21,18%) 16(18,82%) 
Τετάρτης (∆΄) 114 42(36,84%) 42(36, 84%) 18(15, 8%) 12 (10,52%) 

  
 

Πίν.VI 

Αριθµητική και Ποσοστιαία κατανοµή του συνόλου της ύλης των «παλιών» Αναγνω-

στικών ∆΄, Ε΄, Στ΄τάξης ανά θεµατική  κατηγορία και φθίνουσα ταξινόµηση:  

 
Θεµατική κατηγορία    Πλήθος κειµένων Ποσοστό εκπροσώπησης % 
Ιστορικά/Εθνικά           128 37,43 
Φυσιολατρικά/Πραγµατογνωστικά           103 30,11 
Ηθικοπλαστικά            56  16,38 
Θρησκευτικά            55 16,08 
Σύνολο          342 100 

 
Με βάση τα παρατιθέµενα στους παραπάνω πίνακες ποσοτικά δεδοµένα ανάλυσης 

συµπεραίνουµε τα εξής:  
1) Η εκπροσώπηση της πρώτης κατηγορίας των φυσιολατρικών/πραγµατογνωστικών 

κειµένων στην ύλη των Αναγνωστικών  µειώνεται αισθητά από την ∆΄ προς την Στ΄ τάξη. 
(πίν.V).  Καταλαµβάνει πάντως ως θεµατική κατηγορία την πρώτη θέση στα Αναγνωστικά 
της ∆΄και Ε΄τάξης(πίν.V), ενώ υποβαθµίζεται στη δεύτερη θέση στο Αναγνωστικό της 
Στ΄τάξης, όπου η υπεροχή της δεύτερης κατηγορίας των ιστορικoύ/εθνικού περιεχοµένου 
κειµένων είναι σηµαντική (πίν. V)  

2) Η εκπροσώπηση της τέταρτης κατηγορίας των «θρησκευτικών» κειµένων εµ-
φανίζει προοδευτική αύξηση από τις κατώτερες προς τις ανώτερες τάξεις, κυµαινόµενη από 
10,52%  µέχρι και 18,9% (πίν.V). Παραµένει όµως σταθερά στην τελευταία θέση στην ύλη 
όλων των τάξεων. 

3) Προοδευτική αύξηση της εκπροσώπησης από την ∆΄ προς την Στ΄τάξη παρατη-
ρείται και στην  κατηγορία «ηθικοπλαστικών» κειµένων (πίν. V). 
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4) Στο σύνολο της διδακτέας ύλης των Αναγνωστικών όλων των τάξεων (πίν.VI) η 
θεµατική κατηγορία των «ιστορικών/εθνικών» κειµένων καταλαµβάνει την πρώτη θέση µε 
ποσοστό  37,43% .  

5) Εξάλλου 183 κείµενα (53,5%)  από τα 342 που περιέχουν συνολικά τα υπό ανά-
λυση αναγνωστικά (βλ. πίν.VI)  εντάσσονται στις κατηγορίες των  ιστορικών/εθνικών (128 ) 
και θρησκευτικών κειµένων  (55). Συνακόλουθα η εθνικοθρησκευτικών προσανατολισµών  
ύλη φαίνεται να καταλαµβάνει το µεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου.356  

 
Έτσι, µε στόχο την επίτευξη εκπαιδευτικών ιδεωδών της υπό µελέτη περιόδου, όπως  

αποτυπώνονται στο δίπτυχο:  «Κοινωνικώς Νοµιµόφρον ΄Ατοµο»  και  «Έλληνας -  Χριστια-
νός», η προσφυγή  στις γνώριµες και οικείες αξίες του µετεµφυλιακού παρελθόντος κατά τη 
συγκρότηση της σχολικής γνώσης και ειδικότερα του περιεχοµένου των αναγνωστικών-  
κατηγορία άλλωστε, εγχειριδίων µε ιδιαίτερα αισθητή λειτουργία ιδεολογικού ελέγχου στην 
ελληνική εκπαίδευση357- έχει διττό σκοπό: α) Όπως εύστοχα υποστηρίζει ο Χ. Νούτσος, η 
προβολή προτύπων του παρελθόντος αντί της αναφοράς στο φυσικό και κοινωνικό παρόν, 
λειτουργεί  ανασχετικά για την ανακίνηση της πολιτικοϊδεολογικής κρίσης που οδήγησε στην 
έλευση της δικτατορίας ( Νούτσος, Χ. 1979, 285), β) οι παρεµβάσεις του καθεστώτος στο 
χώρο της εκπαίδευσης, παρουσιάζουν τη δική τους αυτόνοµη λογική, πέρα από τις υφιστά-
µενες  κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες της συνθήκες, θέτοντας ως πρώτιστο στόχο την ανα-
ζήτηση  πολιτικών  συµµαχιών, µέσα από την ταύτιση µε επιλογές φορέων  του συντηρητικού 
εκπαιδευτικού ρεύµατος και τα ιδεώδη της µεταπολεµικής κληρονοµιάς. (∆ούκας, Τρ. 2008, 
485). Η προσφυγή, δηλαδή, στο κοινωνικοπολιτικό παρελθόν, µε την επιλογή σχολικής 
γνώσης, µεταπολεµικών  ιδεολογικών προσανατολισµών, φαίνεται να  αποτελεί γνώρισµα της 
πολιτικής του για την εκπαίδευση αλλά και των ευρύτερων ιδεολογικών του επιλογών,  
ιδιαίτερα κατά την πρώτη περίοδο εγκαθίδρυσής του.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι  οι τόσο οι  όροι συγγραφής τους, σε επίπεδο κυρίως  γλωσ-
σικών επιλογών,358 όσο και το περιεχόµενό τους,  συσχετίζονται  µε την κοινωνικοπολιτική 
παρακµή της δεκαετίας 1950-1960 και επικρίνονται δηµοσίως από φιλελεύθερους διανο-
ούµενους της περιόδου. Ιδιαίτερα δριµεία κριτική ασκεί ο Α.∆ελµούζος, καταλήγοντας στο 
συµπέρασµα ότι «τα νέα αναγνωστικά δεν µπορούν να αντικρίσουν ούτε και µέτριες ακόµα 
µορφωτικές απαιτήσεις ενός νεοελληνικού σχολείου» (∆ελµούζος, Α. 1958, 275-276). ∆υ-
σµενή σχόλια αποσπάει και η προκήρυξη συγγραφής τους, η οποία χαρακτηρίζεται  «ανεύ-
θυνη», «καταστροφική», «κείµενο πολυσέλιδο και ασυνάρτητο», «µνηµείο σκοταδισµού και 
βίας».359 Υπό το πρίσµα αυτό, η κοινωνική βία της προαναφερόµενης περιόδου εγγράφεται 
στη συνέχεια στη σχολική γνώση και µεταπλάθεται σε παιδαγωγική βία. Χαρακτηριστικά της 
µεταπολεµικής  εκπαιδευτικής πολιτικής παρουσιάζουν εξαιρετικές οµοιότητες µε ανάλογα  
της δικτατορικής περιόδου, αφού, «{…}το σχολείο λοιπόν, στη δεκαετία εκείνη, καθρεφτίζει 
την κοινωνική κρίση. Οι υπεύθυνοι εκκαθαρίζουν το εκπαιδευτικό σώµα όχι µόνο από τους 
φορείς αριστερής ή αριστερίζουσας ιδεολογίας, αλλά και από τους φορείς των ιδεών µιας 
φιλελεύθερης αστικής, ξαναβάζουν την καθαρεύουσα στο δηµοτικό, εισάγουν την άµεση και 
πρωτόγονη πολιτική προπαγάνδα στο σχολεία. ∆ηλαδή η κοινωνική βία αντιστοιχεί  µε την 

                                                 
356 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ιδιαίτερα στο Αναγνωστικό της Στ΄τάξης (πίν. VIII), η  παρουσία ιστο-
ρικών/εθνικών ( 66)και θρησκευτικών κειµένων (27) στο σύνολο των κειµένων (143) ξεπερνάει το 
60%.  
357 Όπως έχει άλλωστε καταδειχθεί από τα ερευνητικά πορίσµατα µελετών όπως:  Φραγκουδάκη, Α. 
1978, Γεωργίου – Νίλσεν Μ., 1980, Ανθογαλίδου, Θ.1989, Προσκόλλη, Α. 1990, Σπαθαράκη, Α. 2001  
κ.λπ.  
358 Βλ. « Περί προκηρύξεως διαγωνισµού προς συγγραφήν  αναγνωστικών βιβλίων πασών των τάξεων 
της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως», (Φ.Ε.Κ 65, Παράρτηµα, 23 Ιουνίου 1953). 
359 Πρόκειται για θέσεις των Μ. Τριανταφυλλίδη,  Α. ∆ελµούζου, Ε.Π. Παπανούτσου, Α. Φραγκου-
δάκη, όπως καταγράφονται στο Φραγκουδάκη, Α. 1978, 180-181.  
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παιδαγωγική βία. Το σχολείο είναι καθρέφτης των κοινωνικών αξιών πάνω στις οποίες 
στηρίζεται σε κάθε φάση η κοινωνική και πολιτική ισορροπία. Όταν σε µια αστική κοινωνία οι 
ισορροπίες είναι τέτοιες που συνθήµατα όπως «ελευθερία» ή «δηµοκρατία»  να θεωρούνται  
ανατρεπτικά, τότε το σχολείο ψεύδεται  για να προστατέψει την κοινωνική δοµή από τη διάδοση 
αυτών των αξιών» (Φραγκουδάκη, Α. 1978, 194).  360 

Κατά την Α. Φραγκουδάκη η καλλιέργεια κοινωνικής και ηθικής νοµιµότητας, µέσα 
από την προαγωγή της πλήρους προσαρµογής των µαθητών στο πρότυπο του υποταγµένου 
πολίτη στην αυθεντία της όποιας εξουσίας (θρησκευτική, οικογενειακή, πολιτική κ.λπ.), από-
τελεί θεµελιώδη συνιστώσα του ιδεολογικού περιεχοµένου των εν λόγω αναγνωστικών. 
Ιδιαίτερη έµφαση αποδίδεται στη συνδυαστική προβολή του θρησκευτικού και εθνικού ιδεώ-
δους. Μάλιστα, µέσα  από ταυτίσεις, σε επίπεδο όρων συγκρότησης του περιεχόµενου τους,  
όπως αυτή της πατρίδας και της οικογένειας, εξισώνεται η πολιτική εξουσία µε τους γονείς 
και οι πολίτες µε τα παιδιά, µε απώτερο σκοπό την επιβολή  προτύπων υπάκουης συµπε-
ριφοράς κατά τα οικογενειακά πρότυπα  και στον κοινωνικοπολιτικό βίο (ό.π., 188-189). 
Στην προκήρυξη συγγραφής τους (Φ.Ε.Κ 65/23-6-53, όπως δηµοσιεύεται στο Φραγκουδάκη, 
Ά., ό.π., 183) επισηµαίνεται εξάλλου ότι πρέπει  «δι’ όλου του αναγνωστικού βιβλίου   να καλ-
λιεργείται η πίστις ότι υπέρ την στενωτάτην οικογένειαν εκάστου Έλληνος υπάρχει η ευρεία  
οικογένεια πάντων των Ελλήνων, έξω της οποίας η στενωτάτη οικογένεια εκάστου και το 
άτοµον αυτό δεν δύναται να υπάρξει ούτε δύναται  να θεωρηθεί άξιον να υπάρχει, ότι η ζωή και 
ευδαιµονία της ευρείας ελληνικής οικογενείας της Ελληνικής Πατρίδος οφείλει να είναι ο 
κύριος σκοπός της υπάρξεως και της  ενεργείας παντός Έλληνος».   

Παράλληλα σαν αξίες «αυτονόητου ηθικού βάρους και αυταπόδεικτης χρησιµό-
τητας», απαραίτητες για τη στήριξη της κοινωνικής ιεραρχίας και ηθικής, προβάλλονται το 
δόγµα «του αρχηγού»- γνωστό και από τη µεταξική ιδεολογία- καθώς και  η χρησιµότητα και 
η ηθική «της τάξης», που οφείλεται στη συνέργεια υπερφυσικών δυνάµεων (ό.π., 125).Ο 
στόχος εκποµπής  τέτοιων «αριστοκρατικών» ιδεολογηµάτων εµφανής: «Η έξαρση της σηµα-
σίας του αρχηγού σκοπεύει κυρίως να µεταδώσει το αξίωµα για τις φυσικές διαφορές  και την 
απαραίτητη διαίρεση της κοινωνίας σε ηγετικές φυσιογνωµίες και καθοδηγούµενη µάζα» 
(ό.π., 126). Συνεκδοχικά η αναγνώριση της αξιωµατικής υπεροχής των κυβερνώντων -αφού 
αυτοί που κυβερνούν είναι πλασµένοι να κυβερνήσουν-συµβάλλει στη νοµιµοποίηση της 
δράσης τους. Παράλληλα, η αυστηρή ιεράρχηση ατόµων και αξιών, µε γνώµονα την επι-
τέλεση  του καθήκοντος (θρησκευτικού, ηθικού, εθνικού)  προτυποποιεί  µια αντιρεαλιστική 
και τεχνητή συµπεριφορά, ασύµβατη µε τις ανθρώπινες αξίες.   

Επιπρόσθετα µέσα από την απουσία  βασικών εννοιών της αστικής νοµικοπολιτικής 
ιδεολογίας, την παράκαµψη του αστικού ρεαλισµού και του ορθολογισµού, προσφέρονται 
στους αναγνώστες προαστικά σχήµατα κατανόησης της κοινωνικής πραγµατικότητας. Η 
προβολή του κοινωνικού  ρόλου της θρησκείας και ειδικότερα της ελληνοχριστιανικής ταυτό-
τητας, φαίνεται να συµβάλλει διάχυση φεουδαρχικών ιδεολογικών  αξιωµάτων στο περιε-
χόµενο των εν λόγω Αναγνωστικών. Η θρησκευτικότητα παρουσιάζεται σαν φυσικό χα-
ρακτηριστικό. Ο Θεός ορίζεται υπεύθυνος για την τάξη του κόσµου µε συνακόλουθη υπο-
βάθµιση του ρόλου του ατόµου στην διαµόρφωση της κοινωνικής πραγµατικότητας.  Ισχυρή 
είναι παράλληλα η προβολή του προτύπου του παραδοσιακού  ανθρώπου της αγροτικής 
κοινωνίας που αποδέχεται στωικά τη µοίρα του και ανύπαρκτη η παρουσία του έλλογου και 
υπεύθυνου ανθρώπου που παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του (ό.π., 49-52) 

                                                 
360 Για την εξουσιαστική παρέµβαση στο χώρο της εκπαίδευσης και κατά τη δικτατορική περίοδο µε 
στόχο την   πρβλ. ∆ούκας, Τρ. 2008,  
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Στο πλαίσιο αυτό η επιβολή της θρησκείας, ως  θεωρητική βάση ερµηνείας του κό-
σµου, µέσα µάλιστα από «τον κλειστό»/δογµατικό λόγο των κειµένων,361 όχι µόνο παρε-
µποδίζει την αιτιοκρατική αντίληψη του κόσµου και περαιτέρω την ανάπτυξη  του ορθολογι-
σµού και  της κριτικής σκέψης αλλά συνθλίβει και υποτάσσει την ανθρώπινη προσωπικότητα 
στην ισχύ του πεπρωµένου. Άµεση συνέπεια της θεοκρατικής ερµηνείας του κόσµου αποτελεί 
η προβολή του κοινωνικού περιβάλλοντος ως χώρος ανεξέλεγκτων συγκρούσεων των 
υπερφυσικών δυνάµεων του καλού και του κακού (ό.π., 56).  

Εξάλλου στα πλαίσια της διαχρονικής λειτουργίας του ελληνοχριστιανισµού ως 
ιδεολογική βάση διαµόρφωσης του Έλληνα µαθητή καθώς και της αξιωµατικής επίκλησης 
της αλληλοσυµπληρωµατικής σχέσης των συνιστωσών εννοιών (Ελληνισµού και του 
Χριστιανισµού), το χριστιανικό στοιχείο εµφανίζεται ως αποκλειστικά ελληνική ιδιότητα. 

« Αι λέξεις π α τ ρ ί ς και  θ ρ η σ κ ε ί α δια τον Έλληνα εκφράζουν την αυτήν  ιδέαν. 
Είναι τόσο βαθέως χαραγµέναι  εις την καρδίαν  αυτού, ώστε δυνάµεθα να τας παραβάλωµεν  
µε τας δύο κυριοτέρας  κινήσεις αυτής δηλαδή την πατρίδα µε την συστολήν της καρδίας και την 
θρησκείαν  µε την διαστολήν αυτής, εις τρόπον ώστε η ύπαρξις της µιας (της  πατρίδος) 
προϋποθέτει την ύπαρξιν της άλλης (της θρησκείας)» (Στ΄, 163). 

 
Στο πλαίσιο αυτό η πίστη στο Ελληνοχριστιανικό ιδεώδες προσεγγίζεται ως χαρακτη-

ριστικό του ανώτερου ανθρώπινου βίου. Υπό το πρίσµα αυτό η νοηµατοδότηση της εορτής 
των Τριών Ιεραρχών συµβάλλει στην προσπάθεια σύνθεσης των συνιστωσών εννοιών του 
ιδεολογήµατος: του Ελληνισµού, ως αδιάσπαστη, άχρονη και στατική ιδιότητα και  του 
Χριστιανισµού.  

   
« {…} όµως την 30ην Ιανουαρίου  εορτάζονται από κοινού, διότι οι τρεις εκείνοι 

συνετέλεσαν, όσον ίσως µόνον ο Αθανάσιος ο Μέγας , εις την εµπέδωσιν της Πίστεως. 
Συνετέλεσαν δε εξάλλου όσον ουδείς  εις την εναρµόνισιν της µεγάλης Ελληνικής πνευµατικής 
κληρονοµίας µε την µεγάλην επανάστασιν των ψυχών- τον Χριστιανισµόν – και τον θείον  
δίδαγµα της αγάπης. {…} Η εορτή των µεγάλων τούτων ιεραρχών είναι η εορτή των Ελληνικών 
και Χριστιανικών γραµµάτων, η εορτή του Ελληνοχριστιανικού ιδεώδους, του οποίου πιστοί 
είναι όλοι όσοι πιστεύουν εις τον ανώτερον ανθρώπινον βίον.» (Στ΄, 164).362 

 
  Παράλληλα προβάλλεται  η διαχρονική φιλελληνική στάση του Θεού και της Πανα-

γίας
363 µέσα από την επίκληση µάλιστα της ιδιαίτερης σχέσης Θεού και Ελλήνων (ό.π., 

53).364 
 
« Πολλές φορές συλλογίζοµαι καλά –καλά όσα τεράστια η θεία παντοδυναµία Του κάνει 

για τη σωτηρία του λαού της Ελλάδας. {…}. Αυτά µου φαίνεται απαράλλαχτα ότι ακούω να 
λέγει και σήµερα το στόµα του Θεού στον αδύνατο λαό της Ελλάδας.  

-Εγώ, λέγει αδύνατε και εγκαταλειµµένε λαέ µου, εγώ θα είµαι µαζί σου, εγώ θα απλώ-
σω το χέρι µου και µε τη δύναµή µου εγώ θα χτυπήσω τους εχθρούς  σου, εγώ θα σε δυναµώσω 
εναντίον τους.  

Αυτά είπε και αυτά ενεργεί ο Θεός ολοένα για την Ελλάδα.»  (Στ΄, 17)365 

                                                 
361 Με τον όρο αυτό η Α. Φραγκουδάκη επισηµαίνει την ανακυκλωτική αξιολογική λογική των κει-
µένων, παρατηρώντας ότι οι αξιολογήσεις τεκµηριώνονται µε άλλες αξιολογήσεις και οι αξίες  µε άλ-
λες αξίες ( ό.π., 52). 
362 Πρόκειται για απόσπασµα κειµένου από την κατηγορία « Από τον Θρησκευτικόν βίον», µε τίτλο: 
«Οι τρεις Ιεράρχαι», σ. 164-168. 
363 Ενδεικτικά για το ρόλο της Παναγίας ως προστάτιδος του Ελληνικού έθνους, βλ. Ε΄, 17-21: « Ο 
Ακάθιστος ύµνος». 
364 Ενδεικτικά βλ. Επίσης  Στ΄, 46,  
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                          ή  
«{…} Ο Μιχάλης έριξε µια µατιά γύρω του και είδε τους αγαπηµένους του συντρόφους 

που πολεµούσαν σαν λιοντάρια. Σήκωσε σε µια στιγµή την ψυχή του στο Θεό και είπε µέσα του: 
Κύριε, Κύριε βοήθα την Ελλάδα µας.» (Στ΄, 30).366 

 
 Ως εκ τούτου,  «η πραγµατικότητα που περιγράφουν τα αναγνωστικά δεν έχει καµιά 

σχέση µε την κοινωνική  πραγµατικότητα  όπου ζουν οι µαθητές  στους οποίους απευθύνο-
νται. Τόσο το οικογενειακό, όσο και το σχολικό και το κοινωνικό πλαίσιο  παρουσιάζονται  
αποστειρωµένα  από κάθε κοινωνική διάσταση. Η πραγµατικότητα εµφανίζεται σαν ένα υ-
περηθικό σύµπαν  και όλα τα προβλήµατα  αποτελούν έκφραση της θείας θέλησης και της 
φυσικής τάξης του κόσµου{…}.» ( ό.π., 136). Η αντίληψη της κοινωνικής διάστασης του 
ανθρώπου παρεµποδίζεται από την  προβολή των υπερχρονικών, υπεριστορικών, αιώνιων και 
αναλλοίωτων χαρακτηριστικών του ανθρώπου. (ό.π., 123).  

Η αφαίρεση αιτιοκρατικών και ορθολογικών στοιχείων φαίνεται να αποτελεί χαρα-
κτηριστικό  της εκπροσώπησης των ιστορικών θεµάτων στο περιεχόµενό των εν λόγω Ανα-
γνωστικών. Η προσέγγισή τους  εδράζει στο παράδειγµα της γεγονοτολογικής ιστορίας και ε-
ξαντλείται στη γραµµική αναφορά πολεµικών γεγονότων και αποτελεσµάτων της δράσης η-
ρωικών προσωπικοτήτων. Έτσι «η ιστορία δεν  είναι λοιπόν παρά µόνο ένας µακρύς γραµ-
µικός αγώνας µε όπλα για να διατηρήσει η Ελλάδα τα χαρακτηριστικά της  απέναντι σε ε-
χθρούς, που σκοπός τους είναι να µετατρέψουν ό, τι ελληνικό σε µη ελληνικό» (Φραγκουδά-
κη, Ά., ό.π., 106-107).   

Με εµφανή προσπάθεια ανάδειξης της αδιάσπαστης ιστορικής συνέχειας της ελ-
ληνικότητας,  µέσα από την προβολή οµοιοτήτων του εθνικού παρόντος  µε το ιστορικό πα-
ρελθόν,  εξαλείφεται  κάθε έννοια εξέλιξης, µεταβολής, µετάβασης από τα ιστορικά δρώµε-
να.Η αφαίρεση όµως του ιστορικού χαρακτήρα τους καθιστά ανιστορική και συγκεχυµένη 
την παρουσίαση των ιστορικών περιόδων. Στο πλαίσιο υποβάλλεται µια αντιεπιστηµονική 
εικόνα των κοινωνικών φαινοµένων, αφού «εξαφανίζονται οι κοινωνικές συνθήκες, οι οικο-
νοµικοί όροι, τα αίτια διαµόρφωσης των ιδεών, δηλαδή η ιστορία µετατρέπεται σε υπερ-
βατικό µύθο.» (ό.π., 106). Έτσι και κυρίως στο Αναγνωστικό της ∆΄τάξης, ο αρχαίος πολιτι-
σµός παρουσιάζεται σαν ένα ακόµη ανεξήγητο «θαύµα», αφού απουσιάζουν σχετικές ανα-
φορές στις κοινωνικοπολιτικές παραµέτρους ανάπτυξής τους.367 Ο εθνικός φρονηµατισµός 
στην περίπτωση αυτή, διεξάγεται µε την  υπενθύµιση του προγονικού κλέους.  

Ως εκ τούτου,  η σύγχυση ιστορικών και µυθολογικών γεγονότων, προσώπων και 
εποχών αποτελεί άµεση συνέπεια της ανιστορικής παρουσίασης της αρχαίας Ελλάδας στα 
Αναγνωστικά. Η διαδοχική εξιστόρηση  της προγονικής δόξας διαφορετικών εποχών συµβάλ-
λει στην ενιαιοποίηση  και συνεπώς στην κατάργηση του ιστορικού χρόνου. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα της απροσδόκητης νοηµατικά µετάβασης σε έργα προσωπικοτήτων διαφόρων 
περιόδων,  αποτελεί η δόµηση της θεµατικής κατηγορίας «Από την Αρχαίαν Εθνικήν  ζωήν» 
(∆΄, 102-1113) µε τη συµπερίληψη των παρακάτω αναγνωσµάτων : Οι Σπαρτιάτισσες την ώρα 
του κινδύνου, Γοργόνα,  Η προγονική επιγραφή, Στη θάλασσα της Σαλαµίνας. Υπό την έννοια 
αυτή καλλιεργείται η αντίληψη ενός έθνους-µιας φυλής (οι όροι ταυτίζονται στα Αναγνωστι-
κά),  που υπάρχει ανέκαθεν, χωρίς αρχή και τέλος, όπως η θεία δύναµη, χάριν της πολεµικής 
ανδρείας  των Ελλήνων (Φραγκουδάκη, Ά., ό.π., 99).  

                                                                                                                                            
365 Πρόκειται για απόσπασµα από ανάγνωσµα του πρώτου µέρους του βιβλίου της Στ΄τάξης και της 
θεµατικής κατηγορίας  «Από τη Θρησκευτική ζωή», µε τίτλο: « Ο Θεός προστατεύει την Ελλάδα», του 
Σ. Τρικούπη (σ. 16-18) 
366 Από την ίδια κατηγορία µε τίτλο: « Το ιερό κειµήλιο», Σ. ∆άφνη (σ. 27-32). 
367 Αναφερόµαστε σε κείµενα της Α΄και Β΄ µέρους του Αναγνωστικού της ∆΄τάξης, των ενοτήτων:  
Από την Αρχαίαν  Εθνικήν Ζωήν (∆΄, 102-119) και  «Από την Μυθολογίαν, την Ιστορίαν και την ζωήν 
των αρχαίων Ελλήνων» (∆΄, 143-184) 



 195

Η προβολή του ηρωισµού  και της περιφρόνησης του θανάτου για χάρη της πατρίδας,   
αποτελώντας θεµελιώδεις  αξίες του περιεχοµένου και αυτών των Αναγνωστικών, εµποτίζουν 
τησχολική γνώση µε ιδεολογήµατα του φεουδαρχικού µεσαίωνα. Πρόκειται για την προ-
σπάθεια εγχάραξης αντι-ανθρωπιστικών αξιών, ασύµβατων µε τα κοινωνικοπολιτικά συµ-
φραζόµενα της µεταπολεµικής περιόδου. Άλλωστε όπως είναι γνωστό  ακόµη και τα µεσο-
πολεµικά αναγνωστικά- µε εξαίρεση αυτά της µεταξικής περιόδου-προβάλλουν τον ηρωισµό 
σαν συγκυριακή αξία και αναπόφευκτη συµπεριφορά που επιβάλλεται από τις υφιστάµενες 
συνθήκες.  Στο παρόν όµως  ιδεολογικό περιβάλλον των βιβλίων,  ο αγώνας και η θυσία για 
τη δόξα της πατρίδας παρουσιάζονται ως  διαχρονικά και  αναπόσπαστα στοιχεία της ελληνι-
κής ταυτότητας.  

    
      « Παρελθόν και µέλλον 
 
∆όξα στον πνεύµα των αρχαίων.  
Παγκόσµιον φωτός πηγήν.  
∆όξα στο πνεύµα ανδρών νέων,  
Που δόξασαν αυτήν την γην. 
 
Μ’εκείνων την λαµπράν  σοφίαν,  
Με τούτων την αγία ορµή,  
νέαν ας πλάσωµε  ιστορίαν,  
γεµάτη δόξα και τιµή. 
 
Έχει στεφάνια η δόξα ακόµη,  
στο δένδρο της το ιερό,  
απάτητοι της δόξης δρόµοι  
προσµένουν νέο τολµηρό. 
 
Εµπρός στων έργων τον αγώνα 
εκεί ο πύρινος παλµός,  
εκεί της νίκης η κορώνα,  
αθανασίας ο παλµός. 
                     Αριστοµένης Προβελέγγιος (Στ΄, 201).» 
 
Επιπρόσθετα, η επιλογή και η ταυτόχρονη –άµεση ή έµµεση – αναφορά, σε κατορθώ-

µατα που αποδίδονται στη δράση ηρωικών προσωπικοτήτων διαφόρων ιστορικών περιόδων, 
δηµιουργεί την αίσθηση ανεξάντλητων αποθεµάτων γενναιότητας της ελληνικής φυλής. 

 
« {…} Ήτο αρχαιότατον έθιµον να αφιερώνεται εν µέρος των λαφύρων εις τον Θεόν. 

Και ο Παρθενών εδέχθη δυό φορές αφιερώµατα  δύο γενναίων τέκνων του Ελληνισµού, τα 
οποία κατά σύµπτωσιν ήσαν Μακεδόνες. {…}. Με βασιλικήν δαπάνην επισκευάσθηκαν όλοι οι 
ναοί της πόλεως και δια τα αρχαία µνηµεία το ταµείον του βασιλέως µε γενναιοδωρίαν ε-
φρόντισεν. Ασφαλώς αι ψυχαί των νικητών του Μαραθώνος και της Σαλαµίνος ωµίλησαν  εις 
την ψυχήν του νικητού των Βουλγάρων!....» (Ε΄, 195).368 

 
 Η παρουσία µυθοποιηµένων στιγµών της ελληνικής ιστορίας  στα αναγνώσµατα, ό-

πως: Περσικοί πόλεµοι, κατορθώµατα Μ. Αλεξάνδρου, νικηφόρες µάχες Βυζαντινών αυτό-

                                                 
368 Απόσπασµα από το ανάγνωσµα : «Ο Βασίλειος  Β΄εις Αθήνας» (191-195), της ενότητας « Από την 
εθνικήν ζωήν και ιστορίαν» 
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κρατόρων, κήρυξη και πολεµικά γεγονότα της επανάστασης του 1821, Βαλκανικοί πόλεµοι, 
προστασία της Μακεδονίας από τους Βουλγάρους, έπος 1940-41,   αναδεικνύοντας την κατά-
λυτική συµβολή των ηρώων στην έκβαση των αγώνων της πατρίδας, δηµιουργεί ευνοϊκές 
συνθήκες υιοθέτησης του προτύπου του ήρωα- πολεµιστή. 

 
« {…} Η εθνική µας ιστορία έχει πολλούς ήρωες µέσα σε τόσους και τόσους αγώνες 

τριών χιλιάδων χρόνων. Λίγοι όµως έζησαν και ζούν  ακόµη µέσα στην ψυχή και του αγράµ-
µατου Έλληνα, τόσον ωραίοι και τόσον πολυτραγουδηµένοι όσο τρεις: Ο Λεωνίδας, Ο Κωνστα-
ντίνος ο Παλαιολόγος και ο Αθανάσιος ∆ιάκος.  

Και οι τρεις τους δεν νίκησαν  τους εχθρούς, αλλά και οι τρεις τους δεν δίστασαν  ούτε 
µια στιγµή  να θυσιαστούν. Οι µυριάδες των εχθρών πάτησαν το ιερό χώµα, που υπερασπ-
ίζονταν  κι ο Λεωνίδας στις Θερµοπύλες κι ο Κωνσταντίνος στην Πύλη του Ρωµανού κι ο 
∆ιάκος στην Αλαµάνα, αλλά το πάτησαν  ποτισµένο από το αίµα των νεκρών πια υπερασπιστών 
του. Και το αιµατοποτισµένο εκείνο χώµα γένησε τους εθνικούς µας θρύλους, µε τους οποίους 
µορφώθηκαν και µορφώνονται οι ελληνικές γενεές, 

Και στους νεότερους εθνικούς µας αγώνες  πόσοι και πόσοι Έλληνες, αξιωµατικοί και 
στρατιώτες, πολέµησαν  έχοντας ολοζώντανο µπροστά στα µάτια τους το όραµα του Λεω-νίδα, 
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και του Αθανασίου ∆ιάκου! Και όταν η συντριπτική υπεροχή 
των εχθρών του αφαίρεσε τη νίκη, η ανδρεία και αυτοθυσία τους κέρδισαν το φωτοστέφανο του 
εθνικού µάρτυρα. Ας θυµηθούµε τους λίγους υπερασπιστές των οχυρών της Μακεδονίας και της 
Θράκης στα 1941» (Ε΄, 43).369 

 
Οι αγωνιστές θέτουν  τα συµφέροντα της Πατρίδας πάνω από όλα. Εκµηδενίζουν την 

ατοµικότητά τους, θυσιάζοντας αγόγγυστα και τα αγαπηµένα τους πρόσωπα. Η φιλοπατρία, 
που οδηγεί στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής,  εµφανίζεται ισχυρότερη και από τη µητρική 
αγάπη.   

 
« {…} Η Σπαρτιάτισσα επροχώρησε  κατόπιν προς την γέφυραν και, αφού εστάθη εκεί, 

εστύλωσε τους οφθαλµούς της προς τον αντικρινόν δρόµο. Είχε και τα πέντε παιδιά της εις την 
µάχην. Από στιγµής σεις στιγµήν θα ήρχετο ο δεύτερος αγγελιοφόρος  να αναγγείλει το αποτέ-
λεσµα της µάχης{…}. Πλησιάζει αυτός λαχανιασµένος. Όταν όµως αναγνωρίζει την Σπαρτιά-
τισσαν αµέσως γίνεται σκυθρωπός. Λέγε µου τα νέα γρήγορα! Προστάζει εκείνη τον αγγελιο-
φόρον, ο οποίος βεβαίως είναι ένας από τους δηµόσιους δούλους{..}. 

- Και τα πέντε σου παιδιά… λέγει εκείνος και διστάζει να προχωρήσει. 
- Λέγε λοιπόν… και τα πέντε µου παιδιά;  
- Εφονεύθησαν!  
- Ηλίθιε δούλε, είπεν εκείνη οργισµένη. Αυτό περιµένω να µάθω ή το αποτέλεσµα της 

µάχης;  
- Νίκη! απεκρίθη ο αγγελιοφόρος.  

    Και τότε η Σπαρτιάτισσαν,  αφού εσήκωσεν υψηλά το κεφάλι, είπε µε υπερηφάνειαν: 
- Τώρα δέχοµαι µε ευχαρίστησιν την αναγγελίαν του θανάτου των παιδιών µου!    
{…}Τώρα και τα πέντε δεν υπάρχουν. Βεβαίως, παρά πολύ θα το ήθελε να ίδη και τα 

πέντε παιδιά της να επιστρέφουν από την µάχη νικηταί.  Έτσι σκέπτεται, διότι είναι µητέρα και 
πολύ τα αγαπά.  Αµέσως όµως κατόπιν συµπληρώνει τον συλλογισµόν της µε την εξής σκέψιν: « 
Αλλ’αφού εσώθη από τον κίνδυνον η Σπάρτη δεν είναι το ίδιον; Μήπως δια την Σπάρτην  δε 
τους εγέννησα και µήπως δια την Σπάρτην αγωνιζόµενοι δεν εφονεύθησαν εις την µάχην; Ο 
σκοπός λοιπόν της ζωής των έχει πραγµατοποιηθεί».  (∆΄, 149-150). 

                                                 
369 Απόσπασµα από το κείµενο: «Οι τελευταίες ηµέρες του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου» (σ. 38-43),  
από την ενότητα Β΄:  «Από την εθνική ζωή και ιστορία».   
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Εξάλλου, µέσα από την υπέρβαση του εαυτού τους, τις προσωπικές τους θυσίες, την 

απώλεια της ζωής τους, κερδίζουν την αθανασία, ενώ καθίστανται σύµβολα τιµής και 
πρότυπα δράσης.  

 
«{…} Περικυκλωµένος από παντού, υπέµενεν ο Σαµουήλ όσα η υποµονή και επιµονή 

του ανθρώπου  ηδύνατο να υποµείνει. Τα πολεµοφόδια ωλιγόστευον από ώρας εις ώραν. 
Κουρασµένοι, τραυµατισµένοι, δεν είχον ούτε σταγόνα ύδατος να δροσίσουν τα κατάξηρα και 
φλογισµένα των χείλη. Η στιγµή της αγωνίας είχε φθάσει.  

Την 17ην ∆εκεµβρίου του 1803 ο ιεροµόναχος Σαµουήλ µετά της αγίας πεντάδος 
αναβαίνουν  εις τον ουρανόν  και στεφανούνται  υπό του Υψίστου ως µάρτυρες, αποθανόντες  
υπέρ πίστεως και πατρίδος.» (Στ΄, 203). 370 

   
« {…} Κακόµοιρο παιδί! Επανέλαβε θλιβερά  ο αξιωµατικός. Κακόµοιρο και γενναίο 

παιδί.! {…}  
- Να στείλωµεν τους νοσοκόµους  να το πάρουν . Απέθανεν ως στρατιώτης. Πρέπει να 

τον θάψουν οι στρατιώται. {…}. Μετ’ ολίγας ώρας  ο µικρός νεκρός  ελάµβανε τας 
εν πολέµω στρατιωτικάς τιµάς… 

 {…} Η είδησις του θανάτου του παιδίου είχε διαδοθεί  καθ’όλην τη γραµµήν. Όταν οι 
πρώτοι αξιωµατικοί του τάγµατος είδον το µικρόν πτώµα εξηπλωµένον  κάτω από το 
δένδρο και σκεπασµένον  µε την εθνικήν σηµαίαν, εχαµήλωσαν τα γυµνά ξίφη των προς 
χαιρετισµόν και εις εξ’αυτών   έκυψεν εις την ολανθισµένην  όχθην του ρυακίου, έκοψεν 
ολίγα άνθη και τα έρριψεν επί του νεκρού. {….} Εις ολίγας στιγµάς  ο µικρός νεκρός 
είχε σκεπασθεί από άθνη και όλοι τον εχαιρέτιζον:  
- Μπράβο, µικρέ Μακεδόνα! Μπράβο, ξανθό παλληκάρι!  » ( ∆΄, 261).371 

 
Στο πλαίσιο αυτό περιγράφεται µε κυνισµό και εξαίρεται ταυτόχρονα  η πολεµοχαρής 

διαγωγή των «ατρόµητων πολεµιστών. Η απάθεια και η αταραξία µπροστά στο θάνατο 
ανάγεται σε πρώτη ύλη της ηρωικής προσωπικότητας. 

 
« Ο λοχαγός ήτο ενθουσιασµένος δια την διαγωγήν, την οποίαν επεδείκνυον οι 

ατρόµητοι πολεµισταί του.  
-Εύγε παιδιά! Εύγε παιδιά τους εφώναζεν  αδιακόπως µε συγκίνησιν και ενθουσιασµόν. 
Αίφνης παραπλεύρως τους εις στρατιώτης σηκώνεται όρθιος αποτόµως από το 

προφυλακτήριόν του. 
-Τι κάνεις εκεί παιδί µου; Φωνάζει ο λοχαγός. Θα πας χαµένος. 
-Ουφ!κύριε λοχαγέ, απαντά ο ηρωικός µαχητής, από χαµηλά µου φεύγουν  πολλές 

σφαίρες άδικα. Εγώ δεν εννοώ να χάσω καµιά. 
Και πυροβολεί.  
-Κοίταξε, κύριε λοχαγέ . Τον έρριξα και αυτόν. 
-Κύριε  λοχαγέ… Να, τον επήρα κι αυτόν….Τον παίρνω και εκείνον!  
Και εξηκολούθει  πυροβολών  µε αταραξίαν  και ευστοχίαν  θαυµαστήν κατά των επιτι-

θέµενων  εχθρών.» ( Στ΄, 257) 372 
                                     Ή  

                                                 
370 Απόσπασµα από το ανάγνωσµα «Ο Σαµουήλ», (σ. 202-203). Βλ.επίσης ενδεικτικά: « Η ευσέβεια 
του στρατού µας» (Στ΄, 25): « {…} Και θα θυµούµαι πάντα µε συγκίνηση  που έβλεπα  έξω από την 
εκκλησία  θλιµµένες, µαυροφόρες  γυναικούλες  να µάς µοιράζουν κόλλυβα. Γιατί, µετά το τέλος της 
λειτουργίας, γινόταν πάντα µνηµόσυνο κάποιου εθνόµαρτυρα» 
371 Απόσπασµα από το ανάγνωσµα « Ο µικρός Μακεδών», σ. 256-262.  
372 Απόσπασµα από το ανάγνωσµα:  « Κύπριον αίµα», σ. 257.  
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« Τα όρη και οι λόφοι είχον  αλλάξει σχήµα µε την θύελλα των οβίδων. Η γη είχεν 
ανασκαφεί.  Και ο Έλλην οπλίτης, ο αφανής  και ένδοξος ούτος ήρως , είχε περάσει  δια µέσου 
της κολάσεως  του πυρός απαθής και ατάραχος ως εις  ηµέραν παρατάξεως… Είχε νικήσει  
τους Βουλγάρους.» (Στ΄, 260).373 

 
 Ο πόλεµος άλλωστε, παρουσιάζεται σαν επιλέξιµη και προσφιλής απασχόληση  των 

Ελλήνων, αφού δηµιουργεί ευχάριστα συναισθήµατα στους συµµετέχοντες: « - Λεβέντες τι γί-
νεται; Ψιθυρίζει ο επί κεφαλής αξιωµατικός. Κάτι µου λέει πως σήµερα θα το γλεντήσουµε  πάλι» 
(Στ΄, 267). Προκλητική παραποίηση της  οδυνηρής πραγµατικότητας των πολεµικών συγκρού-
σεων  αλλά και των συναισθηµάτων των πολεµιστών παρατηρείται στο κείµενο της Στ΄τάξης: 
«Στη Σόφια…». Το αφυπνισµένο, «γονιδιακό»  µίσος των Ελλήνων εναντίον των Βουλγάρων 
µετατρέπει τον πόλεµο και το θάνατο στο πεδίο της µάχης σε εορταστική εκδήλωση προς τιµήν 
της Πατρίδας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κατηγοριοποιούν τους ατέλειωτους πολέµους 
του ελληνικού έθνους: « Και ο πόλεµος µεταξύ των Ελλήνων  και των Βουλγάρων δεν µοιάζει µε  
τον πόλεµο που έγινε εδώ και λίγους µήνες  µε τους Τούρκους. Είναι πόλεµος εξοντώσεως»  (Στ΄, 
94) 

 Η κατάληψη της Σόφιας από τα ελληνικά στρατεύµατα και υπό την καθοδήγηση του 
διαδόχου Κωνσταντίνου ανάγεται σε όνειρο ζωής για τον Έλληνα µαχητή.  Στο πλαίσιο αυτό η 
ανθρώπινη ζωή µοιάζει να νοηµατοδοτείται  κυρίως από το µέγεθος της θυσίας για την πατρίδα. 

 
« {…} Είναι απίστευτο µε ποια ευχαρίστηση κάνει τον πόλεµο αυτόν ο ελληνικός 

στρατός. Τον αισθάνεται  σαν ένα αληθινό πανηγύρι και παραπονιούνται µόνον όσοι  δεν λαµ-
βάνουν µέρος. {…} Πράγµατι το σύνθηµα του στρατού είναι να µπει στην Σόφια. Αιώνων µίσος 
της ελληνικής ψυχής, ξύπνησε ξαφνικά και πετάχτηκε  ακράτητο. Όλοι αυτοί οι Στρατιώτες  ακόµη 
και οι εγγράµµατοι, κρύβουν  µέσα τους κάτι από το δίκαιο µίσος του Βασιλείου του Βουλ-
γαροκτόνου.{…}. Στη Σόφια! Το είπε ο κουµπάρος.  

Με το σύνθηµα αυτό προχωρεί ακράτητος ο ελληνικός στρατός. ∆εν ξέρει ούτε πείνα,  
ούτε δίψα,  ούτε κούραση. Αγωνίζεται, περνά τα βράχια  και τα υψώµατα, πέφτει γελώντας και 
πεθαίνει ζητωκραυγάζοντας!  

Έκλεισαν σπίτια έµειναν χωρίς προστάτες  οικογένειες, σταµάτησε κάθε εργασία, µα 
κανείς δεν βλέπει γύρω του, κανείς δεν παραπονιέται. Όλοι αδειάζουν το ποτήρι της θλίψης και 
πηγαίνουν εµπρός.  Και συνερίζονται  ο ένας τον άλλο, ποιος να πεθάνει χωρίς παράπονο ή ποιος 
να πέσει ηρωικά {…}»  (Στ΄, 92-94). 

 
 Οι σχετικές περιγραφές των πολεµικών συµβάντων στιγµατίζονται από εθνικιστικές 

αναφορές, επικεντρωµένες στον υποβάθµιση των  «βάρβαρων» αντιπάλων. 374 
 
« Κάθε µέρα  πιάνουµε  και πολλούς αιχµαλώτους  στις µάχες και αρκετά κανόνια 

αυτοκίνητα , τανς και πολεµοφόδια. ∆εν σου επιτρέπεται µανούλα, να αµφιβάλλεις ούτε και να 

                                                 
373 Απόσπασµα από το ανάγνωσµα: « Η µάχη του Σκρα», σ. 260. 
374
Χαρακτηριστικό είναι το ποίηµα: Ξανανθίσαν οι δάφνες 

                        Ο βάρβαρος εχθρός τώρα ας το µάθει 
                        και ας φύγει ντροπιασµένος ταπεινός 
                        Η δάφνη στην  Ελλάδα δεν ξεράθει ,  
                        της λευτεριάς δεν σβήστη ο αυγερινός. 
                        Κρατεί η Ελλάδα κλώνο  ελιάς , µα ξέρει  
                        Να σπέρνει κεραυνούς µε το άλλο χέρι» 
                         (Ε΄, 48).  
Συνήθεις είναι στα εν λόγω αναγνωστικά και άλλοι απαξιωτικοί  επιθετικοί προσδιορισµοί των 
εχθρών, όπως: « δήµιοι», «τύραννοι», «βάρβαροι της Ασίας», « λυσσώντες Κινέζοι», « της κεφαλής 
του Κιτρίνου» κ.λπ. (βλ. Στ΄. 46, 267, 271). 
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φοβάσαι, και συ και οι άλλες µητέρες  των πολεµιστών µας. Είµαστε ευτυχισµένοι. {…}. Τι λέγει 
ο πατέρα για όλα αυτά; Φίλησέ µου τον και πες του, πως ο γυιός του θα τιµήσει το όνοµά του 
εδώ επάνω.  Είναι υπερήφανος που πολεµά» ( ∆΄, 40).375 

 
« {…}Κάποτε µας µιλούν Ελληνικά για να µας γελάσουν τάχα. Μα εµείς τίποτε! … 

Αρχίζοµε πυρ οµαδόν.  Μισή ώρα δεν κρατούν. Ύστερα όπου φύγει –φύγει. Πολλές φορές τους 
πιάνουνε σαν λαγούς, άµα έρχονται κατά πάνω µας. Κούφια κορµιά, αφέντη µου δεν αξίζουν  
µια γυροβολιά του τσαρουχιού µου. {…}. Το πρωί –πρωί µπόµπες, όλη µέρα πόλεµος και 
Ζήτωωωωωω! Νυχτώνει  και αρχίζουν οι αιφνιδιασµοί. Ξηµερώνει, καινούριες µπόµπες, 
καινούριος πόλεµος, καινούρια Ζήτωωωωω… Και έτσι τα περνούµε όπως θέλει ο Θεός αφέντη 
µου.  

Σταυροκοπήθηκα και έφυγα ψιθυρίζοντας:  
-Είδα ως τώρα τρεις πολέµους τριών διαφόρων λαών. Πουθενά δεν είδα τέτοια απάθεια 

προς το θάνατο» (Στ΄, 89). 376 
 

Την προβολή της αδιάσπαστης συνέχειας του ελληνισµού, του προτύπου του Έλληνα-
πολεµιστή και κυρίως την αντιεπιστηµονική και ανιστορική προσέγγιση κοινωνικών φαινο-
µένων, όπως η απόδοση της  θετικής έκβασης της  Επανάστασης του 1821 στη συνέργεια  
γενναιότητας και δράσης ηγετικών φυσιογνωµιών (Φραγκουδάκη, Ά., ό.π., 106), φαίνεται να 
υποστηρίζουν  αναφορές αναγνωσµάτων, µε θέµα: το Βυζάντιο, την Επανάσταση του 1821, 
το έπος του 1940, τους Βαλκανικούς πολέµους.377 

Αξίζει να αναφερθεί ότι  σύµφωνα µε τα ποσοτικά δεδοµένα ανάλυσης τους στην 
παρούσα έρευνα,  από το σύνολο των 183  κειµένων των Αναγνωστικών της ∆΄, Ε΄, Στ΄τάξης,  
που εντάσσονται  στις κατηγορίες  των ιστορικών/εθνικών και θρησκευτικών κειµένων ( βλ. 
πίν. V),  τα 85  αναφέρονται στα θέµατα:  Βυζάντιο- πόλεµοι Βυζαντινών, Επανάσταση του 
1821,  έπος του 1940,  Βαλκανικοί  και άλλοι πόλεµοι( Κορέας κ.λπ.) ως εξής:  

                
                Πίν. VII 
           Εκπροσώπηση πολεµικών θεµάτων µεσαιωνικής και νεότερης ελληνικής ιστορίας  

                    στα Αναγνωστκά ∆΄, Ε΄, Στ΄  
                  

Βυζάντιο-πόλεµοι 
Βυζαντινών   

Επανάσταση 1821 Έπος 1940-1941 Βαλκανικοί  
& άλλοι  πόλεµοι 

11(12,94%) 44(51,80%) 11(12,94%) 19(22,35%) 
 
Εµφανής γίνεται η υπερεκπροσώπηση του θέµατος «Επανάσταση 1821», η οποία 

φτάνει στο ποσοστό του 51,8%. Τα µισά δηλαδή θέµατα που αναφέρονται άµεσα ή έµµεσα 
σε ιστορικά συµβάντα µε χρονολογική αφετηρία το Βυζάντιο, επικεντρώνονται στην ανά-
δειξη των πολεµικών κατορθωµάτων του απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων, υπό το πρί-
σµα όµως,  που προαναφέρθηκε.    

Ειδικότερα, όπως παρατηρεί η Α. Φραγκουδάκη (ό.π., 103), ο απελευθερωτικός α-
γώνας του 1821 απογυµνώνεται από θεµελιώδη αξιολογικά διδάγµατά του, όπως  η αγάπη 
προς την ελευθερία ή η ιερότητα του αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία τους, προ-
κειµένου να συµβάλλει στην προβολή του προτύπου του ήρωα-πολεµιστή και του θανάτου 
στα πεδία των µαχών, ως υπέρτατης αξίας ζωής και βασικής συνιστώσας της ελληνικής ταυ-
τότητας. Εξάλλου,  ακόµη και στις  µεµονωµένες περιπτώσεις που το θέµα του πολέµου και 

                                                 
375 Απόσπασµα από το ανάγνωσµα « ∆ύο γράµµατα» (σ. 38-41).  
376 Απόσπασµα από το ανάγνωσµα «Σκαρφαλωµένοι στο Μπιζάνι»( 88-89).  
377 Αναλυτικότερα για τη συµβολή της στρεβλής αναπαράστασης των Βαλκανικών πολέµων στα 
Αναγνωστικά στην αφαίρεση της ιστορικής σηµασίας τους, βλ. Φραγκουδάκη, Ά. 1979, 115. 
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της θυσίας για την πατρίδα αποκτά πιο ανθρώπινες διαστάσεις,378 η ταυτόχρονη  υπερεκπρο-
σώπηση θεµάτων όπως ο ατελείωτος ηρωισµός ή ο ηρωισµός ως έµφυτο  χαρακτηριστικό και 
πεπρωµένο του Έλληνα, ο πόλεµος –γιορτή, υπονοµεύουν τη διαδικασία συµπερίληψης δια-
φοροποιηµένων ιδεολογικών µηνυµάτων στο αξιολογικό σύστηµα των αναγνωστών.  

Εξάλλου, στο συγκεκριµένο ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο χρήσης των Αναγνωστικών,  
η εµφατική προβολή του ηρωισµού των αγωνιστών της Επανάστασης του 1821,  λόγω της 
αυθαίρετης ταύτισής του µε τη δράση των πρωταιτίων της  σύγχρονης «Εθνοσωτηρίου Επα-
νάστασης» της 21ης Απριλίου, υπηρετεί εµφανώς προπαγανδιστικούς στόχους του καθεστώ-
τος. Σαν συνδετικός κρίκος των δύο ιστορικών συµβάντων  παρουσιάζεται  η  φιλοπατρία και 
η εθνοσωτήρια δράση των ηρωικών πρωταγωνιστών  τους.  

 Χαρακτηριστικό παράδειγµα των εγγραφέντων ιδεολογικών προσανατολισµών στις 
περιγραφές πολεµικών συµβάντων, αποτελεί το κείµενο του αναγνωστικού της Στ΄τάξης, µε 
τίτλο: «Το φιλί», που επικεντρώνεται στην απόδοση τιµών στο νεκρό ήρωα-αρχηγό των 
Ελλήνων από τον Αιγύπτιο Ιµπραήµ –αρχηγό του εχθρικού στρατού. Η έξαρση του ηρωισµού 
των νεκρών µαχητών δεσπόζει νοηµατικά στο κείµενο, εγκλωβίζοντας την περαιτέρω επε-
ξεργασία παραµέτρων και συνεπειών του πολεµικού συµβάντος για την έκβαση του αγώνα. Ο 
πόλεµος, σωµατοποιείται,  αφού στοχεύει  στη σωµατική εξόντωση  των αντιπάλων και ως εκ 
τούτου απογυµνώνεται από ιδεολογικά µηνύµατα,  όπως αυτό της επιβεβληµένης  θυσίας για 
την υπεράσπιση ιδεών και ιδανικών.   Η κεντρική ιδέα είναι εµφανής και συνήθης: Ακόµη και 
ο εχθρός υποκλίνεται στον ασυνήθιστο ηρωισµό των Ελλήνων 

 
«  Ο ήλιος προβάλλων από τας χιόνας των βουνών, τους εχαιρέτισεν ορθίους όλους. 

Εφώτισε τας λευκάς φουστανέλα. Εχάιδευσε τας µαύρας κόµας των. Απήστραψεν εις τους 
φλογερούς οφθαλµούς των. Εχρύσωσα τας λαβάς των όπλων των. Και τώρα, δύων εκεί κάτω, 
µέσα εις το πέλαγος τους, τους αποχαιρετίζει νεκρούς, σκορπισµένους επάνω εις το χώµα.  Και 
χάνεται αργά-αργά και σβήνει, ωσάν να θέλει  να ρίψει  ακόµη τελευταίον βλέµµα προς τους 
γενναίους.  

Όλην την ηµέραν, άσιτοι και άποτοι, επάλαισαν  προς την θύελλαν των εχθρικών σφαι-
ρών, ανέστησαν  εις την χάλαζαν  των βοµβών.  Κατήσχυναν την βροχήν των  µύδρων. Εχλεύ-
ασαν την  ορµήν της ροµφαίας  και την βίαν της λόγχης. Αφού έφαγον την πυρίτιδαν µε την φο-
ύκταν· αφού ερραγίσθη και του τελευταίου όπλου των η κάννη αφού και το τελευταίον γιαταγάνι  
έσπασεν  εις τας χείρας των, έπεσαν. Άψυχοι ναι, ηττηµµένοι όχι.  

Και εις το µέσον αυτών ο Παπαφλέσσας, ο πρώτος αρχίσας την σφαγήν και τελευταίος 
σταµατήσας, ευρίσκετο εξηπλωµένος  µε πλατείαν πληγήν  επί του στήθους. Κρατεί ακόµη µε 
σφιγκτά δάκτυλα το θραυσµένον  και αιµοστάζον  γιαταγάνι του.» (Στ΄, 226). 

 

                                                 
378 Αναφερόµαστε σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όπως  του αναγνώσµατος  «Ένας γέρος, ένα σύµβολο» 
(∆΄, 36-38), στο οποίο φτωχός γέρος στα χρόνια της κατοχής, πατέρας δύο πολεµιστών κατά των 
εχθρικών στρατευµάτων του άξονα, ανάγεται σε σύµβολο των διαχρονικών  αξιών της ελληνικής φυ-
λής, όταν  επιλέγει να θυσιάσει αυτοβούλως τη σοδιά του, παραχωρώντας την στον Ιταλό κατακτητή. 
Στο περιβάλλον του κειµένου,  η θυσία για την πατρίδα και ο αγώνας για την ελευθερία της, αν και α-
ποτελούν αδιαµφισβήτητες  αξίες, ωστόσο δεν εξιδανικεύονται, αφού συµπεριλαµβάνονται άµεσες 
αναφορές στο βαρύ συχνά- υλικό και ηθικό- τίµηµά τους : « {…} Ερώτησαν τον Πρόεδρο του χωριού.  
Και έµαθαν, ότι ο γέρος  αυτός είχε δύο παλλικάρια, που επολεµούσαν στην Αφρική µαζί µε τον ελεύθερο  
ελληνικό στρατό, ότι ο γέρος υποφέρει παρά πολύ και το χωράφι µε το κριθάρι, που τους οδήγησε , δεν 
είναι κανενός ξένου εχθρού του αλλά το µοναδικό δικό του. {…} Ο ξένος αξιωµατικός άκουσε την 
πληροφορία και έµεινε κατάπληκτος από την τιµιότητα του γέρου. Να στερείται τόσο πολύ και όµως να 
µένει  έτσι πατριώτης, ήταν πράγµα πρωτοφανές. {…}Επροχώρησε συλλογισµένος.  Ο γέρος, ο πτωχός –
εκείνος γέρος του ταπεινού ελληνικού χωριού, είχεν υψωθεί  και στο «νου» του  Ιταλού αξιωµατικού  είχε 
γίνει «ηρωικό σύµβολο. Ήσαν όλοι µαζί οι γέροι της ελληνικής φυλής , που εµάθαιναν τα παιδιά των να 
αγαπούν την πατρίδα και να πολεµούν για την ελευθερία.» (ό.π.,37- 38). 
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Σύµφωνα µε τις παραπάνω επισηµάνσεις, το δικτατορικό καθεστώς επιλέγει να συ-
νεχίσει τη χρήση αναγνωστικών στο δηµοτικό σχολείο, σχεδόν σ’όλη τη διάρκεια της πα-
ραµονής του στην εξουσία,  που υπονοµεύουν την επιστηµονική γνώση,  ανάγοντας τη φυ-
σική τάξη και τη θεία θέληση σε θεµελιώδεις παραµέτρους ρύθµισης της ζωής σε ένα υπε-
ρηθικό  σύµπαν και αποκρύπτουν την  πραγµατική εικόνα της κοινωνικής πραγµατικότητας 
µε τις παραδοχές και τις αντιφάσεις της. Εξάλλου, σύµφωνα και µε τις προηγηθείσες παρα-
τηρήσεις, το ιδεολογικό περιβάλλον των  αναγνωστικών,  φαίνεται σύστοιχο µε  βασικές ι-
δεολογικές και πολιτικές  επιλογές του καθεστώτος. Έτσι, αν και απουσιάζει η  άµεση εκπρο-
σώπηση  εννοιών της ιδεολογίας του καθεστώτος («Εθνοαναγεννητική Επανάστασις»)- όπως 
άλλωστε είναι φυσικό, λόγω του διαφορετικού κοινωνικοπολιτικού αρχικού πλαισίου παρα-
γωγής τους- έκδηλη είναι η εµφατική παρουσία έµµεσων συνδηλώσεων  (Επανάσταση 1821, 
Βυζάντιο, κοινωνική υποταγή, ηρωολατρεία, νικηφόρα παρουσία στρατού, κ.λπ.) άλλων κοµ-
βικών ιδεολογηµάτων της υπό µελέτη περιόδου (Εθνικισµός, Ελληνοχριστιανισµός) και συνα-
κόλουθα η χρήση σώµατος σχολικής γνώσης κοινωνικοποιητικών προτύπων, συµβατών µε τα 
επιδιωκόµενα.  

Επίσης, απουσιάζουν, προπαγανδιστικές πρακτικές που διαπιστώθηκαν κατά την 
έρευνα των εγχειριδίων της µεταξικής περιόδου,  µε στόχο την  προβολή  είτε  της δράσης θε-
σµών συνυφασµένων µε την ιδεολογία  της 4ης Αυγούστου (Ε.Ο.Ν, φαλαγγίτες κ.λπ.) είτε 
ιδεολογηµάτων του καθεστώτος (Τρίτος Ελληνικός Πολιτισµός,  Αρχηγός,  Ε.Ο.Ν κ.λπ.) είτε 
της προσωπικότητας του δικτάτορα ( την προσθήκη εµβόλιµων  αποσπασµάτων  λόγων του 
στα  Αναγνωστικά).379 Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να κατανοηθεί αν ληφθούν υπόψη 
χαρακτηριστικά του απριλιανού καθεστώτος, όπως η αδυναµία εκφοράς  άρα και εγγραφής 
στη σχολική γνώση ξεκάθαρου ιδεολογικού λόγου, η συνακόλουθη προσφυγή στο µεταπο-
λεµικό παρελθόν και στην ιδεολογία της εθνικοφροσύνης και εν τέλει η κάλυψη των ιδεο-
λογικών αναγκών του, σε επίπεδο συγκρότησης γνώσης,  µε το υφιστάµενο ήδη σώµα (γνώ-
σης) της συγγενούς, ιδεολογικά,  πρότερης περιόδου. Εξάλλου, λόγω των αντιθέσεων και των  
ευαίσθητων ισορροπιών στο εσωτερικό του καθεστώτος, η επώνυµη και επίσηµη προβολή 
του «ενός» αρχηγού στο περιεχόµενο των εν λόγω βιβλίων, κατά τα µεταξικά πρότυπα- θα ή-
ταν αδύνατη. 

Επανεγκρίνοντας έτσι το καθεστώς τη χρήση των  «παλιών» αναγνωστικών, ασφαλώς 
δεν καινοτοµεί. Καταφεύγει στο οικείο για το ευρύ κοινό, σίγουρο και προσφιλές για το ίδιο, 
ιδεολογικό περιβάλλον των µεταπολεµικών αναγνωστικών, προκειµένου να εξασφαλίσει  χω-
ρίς καθυστέρηση την προβολή συµβατών ιδεολογικά  προτύπων, χωρίς ίσως  το πρόσθετο 
πολιτικό κόστος και τις διενέξεις, που συνήθως η µεταρρύθµιση/µεταβολή του περιεχοµένου 
και της γλωσσικής µορφής των αναγνωστικών, επιφέρει. Παράλληλα αποφύγει τη χρονοβόρα 
και αµφίβολου αποτελέσµατος  διαδικασία συγγραφής και  έκδοσης νέων,  ανέφικτης και ί-
σως και πρακτικά, λόγω των έκτακτων συνθηκών επιβολής του και των εσωτερικών αντιφά-
σεων στον εξουσιαστικό πυρήνα του.  

Εξάλλου, η εµφατική παρουσία του διπτύχου Πατρίς-Θρησκεία και του Ελληνο-
χριστιανισµού ιδεολογήµατος,  η υπεράσπιση της κοινωνικής δοµής µέσα από ανορθολογικές 
θεοκρατικές και υπερβατικές ερµηνείες του κόσµου,  που επιβάλλουν στους αναγνώστες την 
ισχύ του πεπρωµένου, της µοίρας,  η ανιστορική αντίληψη των ιστορικών συµβάντων, ως 
γραµµική διαδοχή ευχάριστων και νικηφόρων πολέµων,  η  προβολή της ακατανίκητης αν-
δρείας των Ελλήνων ως έµφυτο και κληρονοµικό χαρακτηριστικό, µε καταλυτική επίδραση 
στην εξασφάλιση της εθνικής επιβίωσης, η απουσία αιτιοκρατικών ερµηνευτικών σχηµάτων 
προσέγγισης του αρχαίου και µεσαιωνικού ελληνισµού και εν τέλει  η έλλειψη επιστηµονικής 
και κοινωνικής εγκυρότητας του περιεχοµένου των εν λόγω εγχειριδίων,380 αποτελώντας 

                                                 
379 Αναλυτικότερα, βλ. Σπαθαράκη, Α. 2001, 171-181 και 301-316.  
380
Πρόκειται για ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης της ποιότητας του περιεχοµένου των σχολικών εγ-

χειριδίων Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και άλλα, όπως: επιστηµονική εγκυρότητα, διαφάνεια  αφε-
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φυσικοποιηµένη πραγµατικότητα για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα της προδικτατορικής 
περιόδου (1954-1966) αλλά και του ύστερου µέρους της µεσοπολεµικής,381 δε φαίνεται να 
αποτελεί ανασταλτική παράµετρο για τη συνέχιση της χρήσης τους. Αν ληφθεί επίσης υπόψη 
η  ιδεολογική συνάφεια των υπό µελέτη Αναγνωστικών µε αυτά ακόµη και  της µεταξικής 
περιόδου (ό.π.), αξιοσηµείωτη είναι η επί δεκαετίες  εµµονή  του ελληνικού δηµοτικού σχο-
λείου στην εγγραφή παρωχηµένων και ανακυκλωµένων ιδεολογικών µηνυµάτων στη σχολική 
γνώση,  ασύµβατων µε το επιτακτικό αίτηµα εκσυγχρονισµού εξωτερικών και  εσωτερικών 
χαρακτηριστικών της ελληνικής εκπαίδευσης, ήδη από την προδικτατορική περίοδο. Ως εκ 
τούτου η χρήση των µεταπολεµικών Αναγνωστικών στο δηµοτικό σχολείο της δικτατορίας, 
µοιάζει να παγώνει το χρόνο, αφού γονείς και παιδιά διαπαιδαγωγούνται µε τα ίδιες αξίες,   
εθνικοθρησκευτικών προσανατολισµών και προ-αστικών ιδεολογηµάτων. Εξάλλου και οι κυ-
βερνώντες υπήρξαν, τουλάχιστον ως φοιτητές της σχολής Ευελπίδων κατά τη µεταξική δι-
κτατορία, αποδέκτες συναφών ιδεολογηµάτων.   

Συµπερασµατικά,  ακόµη  και σε ένα εµφανώς διαφορετικό κοινωνικοοικονοµικό πε-
ριβάλλον απ’ το αντίστοιχο της παραγωγής των υπό µελέτη Αναγνωστικών, εκείνο που 
δεσπόζει είναι η κάλυψη της  αναβαθµισµένης,  σε σχέση µε τη γνωστική,  νοµιµοποιητικής-
ιδεολογικής λειτουργίας του σχολείου τής υπό µελέτη περιόδου. Έτσι, η οπισθοδρόµηση του 
σώµατος της σχολικής γνώσης σε ιδεολογικά, γνώριµα, πατροπαράδοτα  προαστικά σχήµατα,  
εντεινόµενα µάλιστα,  υπό το καθεστώς κρατικού µονοπωλίου διάθεσης των σχολικών εγχει-
ριδίων, είναι η επίσηµη πολιτική  επιλογή της δικτατορίας στον τοµέα της σχολικής γνώσης, 
τουλάχιστον µέχρι την ανάληψη προοδευτικότερων θεσµικών πρωτοβουλιών ρύθµισης  συ-
ναφών ζητηµάτων µε το Ν.∆. υπ’αριθ. 749/70 « Περί διδακτικών βιβλίων».  

 
 

                                                                                                                                            
τηρίας και προθέσεων, παιδαγωγική και διδακτική εγκυρότητα, συµφωνία µε το αναλυτικό πρόγραµ-
µα, αυτενέργεια των µαθητών, καλαίσθητη εµφάνιση, προσπελασιµότητα, επανατροφοδότηση κ.λπ. 
Αναλυτικότερα,  βλ. Καψάλης, Α.- Χαραλάµπους, ∆. 1995, 226-241.  
381 Ας σηµειωθεί ότι η ηρωολατρεία, το πρότυπο του άνδρα-στρατιώτη-πολεµιστή, «το δόγµα του 
ηγέτη» και «των εκλεκτών» που άρχουν, η πατρίδα, η θρησκεία, συγκροτούν τις βασικές πτυχές του 
ιδεολογικού λόγου του δικτατορικού καθεστώτος της 4ης Αυγούστου στο περιεχόµενο των πρώτων 
κρατικών Αναγνωστικών έκδοσης Ο.Ε.Σ.Β. (Αναλυτικότερα βλ. ό.π., 201-267) 
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9.2. ∆ιαφοροποιήσεις  µορφής και περιεχοµένου των «παλιών» αναγνωστικών  
         της επταετούς δικτατορίας και των  παραλλαγών  τους  κατά την περίοδο  
          1965- 1967 
 
 Στο υποκεφάλαιο αυτό θα εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας στις διαφορές µορφής και 

περιεχοµένου  « των παλιών»  Αναγνωστικών  της ∆΄, Ε΄, Στ΄ του 1954, που διδάχτηκαν κατά 
την επταετή δικτατορία, και  των παραλλαγών τους, οι οποίες τα αντικατέστησαν για µια 
διετία, στα πλαίσια της  εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964. Πρόκειται για βιβλία, που 
εµπλουτίζονται µε  συλλογές αναγνωσµάτων επιφανών Ελλήνων λογοτεχνών, γνωστών και 
από τη συγγραφή ευρέως διαδεδοµένων βιβλίων της µεσοπολεµικής περιόδου (Π. Νιρβάνα, 
∆. Ζήση, Α. Καρκαβίτσα, Ν. Ελάτου, ∆. Κοντογιάννη, Γ. Ξενοπούλου. Έτσι παρουσιάζουν 
εµφανείς διαφορές ακόµη και στο επίπεδο των δηµιουργών τους. (βλ. πίνακα ). 

 
Πίν. VIII 
 

Αναγνωστικά ∆΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων 
             1954/δικτατορίας 

Αναγνωστικά  ∆΄, Ε΄, Στ΄ τάξεων  1965-1967 
  

Μέγα, Γ., Ρωµαίου, Κ., ∆ουφεξή, Σ., 
Μακροπούλου, Θ, Αναγνωστικόν ∆΄  
∆ηµοτικού. 

Μέγα, Γ., Ρωµαίου, Κ., ∆ουφεξή, Σ., 
Μακροπούλου, Θ, Νιρβάνα, Π., Ζήση, ∆.,  
Κοντογιάννη, ∆., ∆αµασκηνού, Π.,  
Μπρούστα,  Α., Ανδρεάδη, ∆., ∆ηµητράτου, Π. 
 Καρκαβίτσα, Α., Ελάτου, Ν.,382 Αναγνωστικό ∆΄ 
∆ηµοτικού 

Καλαµατιανού, Γ., Γιαννοπούλου, Θ.,  
∆ούκα, ∆., ∆εληπέτρου, ∆., Κοντοπούλου, Ν.
Αναγνωστικόν Ε΄∆ηµοτικού. 

Καλαµατιανού, Γ., Γιαννοπούλου, Θ.,  
∆ούκα, ∆., ∆εληπέτρου, ∆., Κοντοπούλου, Ν., 
Κοντογιάννη, ∆., Ταµπακοπούλου, Α.,  
Ξενοπούλου, Γ., Κουρτίδη, Α., Μέγα, Γ.,  
Κονιδάρη, Γ., Νιρβάνα, Π.,  Ζήση, ∆.,  
Αναγνωστικό Ε΄∆ηµοτικού 

Φωτιάδου, Ε.Π., Μηνιάτη, Η.Π.,  Μέγα, Γ.,  
 Οικονοµίδου, ∆., Παρασκευοπούλου, Θ. ,  
Αναγνωστικόν Στ΄∆ηµοτικού  

Φωτιάδου, Ε.Π, Μηνιάτη, Η.Π.,  Μέγα, Γ.,  
 Οικονοµίδου, ∆., Παρασκευοπούλου, Θ., 
Νιρβάνα, Π., Ζήση, ∆.,  
Κοντογιάννη, ∆., ∆αµασκηνού, Π., Συκώκη, Ι.,  
Πασαγιάννη, Κ.,  ∆ηµητράτου, Π.,  Στρατηγο- 
Πούλου,  Α.,  Αναγωστικό Στ΄∆ηµοτικού.  
 

 
    

∆ιαφοροποιήσεις µεταξύ των αναγνωστικών, ειδικότερα των τριών µεγάλων τάξεων  
του 1954, και των αντίστοιχων της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964, παρατηρούνται 
και στο επίπεδο της µορφής τους. Αν εξαιρέσουµε το ουδέτερο ιδεολογικά εξώφυλλο του Α-
ναγνωστικού της Στ΄τάξης (Φωτιάδου, Ευαγ.- Μηνιάτη, Η.Π.- Μέγα, Γ.-Οικονοµίδου, ∆.- 
Παρασκευοπούλου,  Θ. 1971) το οποίο απεικονίζονται φιγούρες µαθητές σε πρώτο και δεύ-
τερο πλάνο, µε βιβλία στο χέρι, η εικονογράφηση των εξωφύλλων των άλλων δύο Αναγνω-
στικών της ∆΄ (Μέγα, Γ., Ρωµαίου, Κ. κ.άλ. 1971) και Ε΄ τάξης (Καλαµατιανού, Γ.- Γιαννο-
πούλου κ.άλ.1973), αντλεί τη θεµατολογία της από την ιστορία, εµπεριέχοντας συνδηλώσεις 
της εθνικιστικής ιδεολογίας, όπως: ιστορικό παρελθόν,  ηρωολοτρεία αλλά και «Εθνοσωτή-

                                                 
382 Με τις  επισηµάνσεις των ονοµάτων υποδεικνύονται οι συγγραφείς των νέων αναγνωσµάτων που 
χρησιµοποιήθηκαν.   
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ριο Ελληνική Επανάσταση» (στρατός-στρατιώτης).  Η απεικόνιση του αρχαίου Έλληνα πολε-
µιστή, σε θέση µάχης και µε πλήρη πολεµική εξάρτηση (∆΄τάξη), καθώς και στιγµιότυπου 
παρέλασης του σηµαιοφόρου, των παραστατών και των µαθητών δηµοτικού σχολείου (Ε΄ 
τάξη), παραπέµπει ευθέως  στα προγονικά κατορθώµατα,  στις ένδοξες  ιστορικές στιγµές και 
συνακόλουθα στο καθήκον απόδοσης τιµής και σεβασµού στους ηρωικούς νεκρούς. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στην προβολή της ελληνικής σηµαίας ως εθνικού συµβόλου, η οποία απεικο-
νίζεται σε πρώτο και δεύτερο πλάνο στο  εν λόγω εξώφυλλο, ξεχωρίζοντας φανερά ανάµεσα 
στις πανοµοιότυπες και ανέκφραστες φιγούρες του σηµαιοφόρου και των παραστατών. Στο 
πλαίσιο αυτό, αισθητή γίνεται και σε επίπεδο εξωφύλλου η προσπάθεια προβολής της οµοιο-
µορφίας και τυποποίησης και συνακόλουθα της εξαφάνισης της ατοµικότητας, αφού τα πρό-
σωπα υποστασιοποιούνται µόνο ως φορείς των συµβόλων και των σηµαινοµένων τους.  Σε 
δεύτερο πλάνο αλλά µε αισθητή παρουσία, το δαφνοστεφανωµένο άγαλµα του γέρου του 
Μοριά,  συµβόλου του αγώνα και της θυσίας των ηρώων του 1821, διευκολύνει τη διάχυση 
των εθνικιστικών ιδεολογικών µηνυµάτων. Η αφετηρία του «ταξιδιού» των µαθητών στη 
γνώση και στην ελληνική γλώσσα υποδεικνύεται ευθέως, ακόµη και σε επίπεδο εξωφύλλου· 
πρόκειται για  το  µακρινό ένδοξο ιστορικό παρελθόν. Ανάλογα ιδεολογικά µηνύµατα προ-
βάλλονται και από τα οπισθόφυλλα και των τριών αναγνωστικών, στα οποία απεικονίζονται, 
είτε µορφές επώνυµων (Αθ. ∆ιάκου)  ή ανώνυµων  αγωνιστών (∆΄τάξης), είτε σύµβολα των 
διαχρονικών αγώνων των Ελλήνων για την ελευθερία τους (Ε΄), είτε τέλος αναπαραστάσεις  
ζωγραφικών έργων µε θεµατολογία από την επανάσταση του 1821 (Στ΄τάξη). Υπό το πρίσµα 
αυτό,  περικεφαλαία, σπαθιά, ελληνική σηµαία, ο δικέφαλος αετός του Βυζαντίου, λεζάντα µε 
απόσπασµα από εµβατήριο: «η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει» (Ε΄τάξη),  προβάλλουν τη συµβολή 
του πολέµου και των ηρωικών κατορθωµάτων στην εθνική επιβίωση.  Η εικονογράφηση των 
οπισθοφύλλων πάντως φαίνεται  να προσαρµόζεται ανάλογα µε τις ιδεολογικές ανάγκες του 
καθεστώτος. Έτσι το 1971, έτος του εορτασµού της εκατοπενηνταετηρίδος από την επα-
νάσταση του 1821, στο οπισθόφυλλο του Αναγνωστικού της ∆΄τάξης, η ανώνυµη µορφή του 
πολεµιστή, αντικαθίσταται από την προσωπογραφία του Αθ. ∆ιάκου. Εξάλλου, η παράλληλη 
διάταξη των χρονολογιών 1821-1971, στο πλαίσιο µάλιστα της έµφασης που αποδόθηκε στην 
οµοιότητα των δύο επαναστάσεων (1821, 21ης Απριλίου) από το καθεστώς, µέσω επιβαλ-
λόµενων και αυστηρά καθορισµένων πρακτικών πανελλήνιου εορτασµού, επιχειρεί εµµέσως 
την προβολή της συµβολής του καθεστώτος στην αέναη ηρωική διαδροµή του ελληνικού έ-
θνους.    

Αντίθετα η εξωτερική εµφάνιση των προαναφερόµενων Αναγνωστικών, που εισά-
γονται στο δηµοτικό σχολείο κατά την χρονική περίοδο 1965-1967, είναι απαλλαγµένη από 
ιδεολογικές συνδηλώσεις. Η ευθύνη της εικονογράφησής τους άλλωστε ανατίθεται σε διαφο-
ρετικούς επαγγελµατίες. Στο οπισθόφυλλο απεικονίζεται ο λογότυπος του Οργανισµού Εκδό-
σεως ∆ιδακτικών Βιβλίων και αναγράφονται τα αρχικά του (Ο.Ε.∆.Β). Εξάλλου, µόνο το ε-
ξώφυλλο του Αναγνωστικού της ∆΄τάξης (έκδοσης, 1966) εικονογραφείται µε αναπαράσταση 
τµήµατος ερυθρόµορφου αγγείου, θέµα που παραπέµπει στα πολιτιστικά επιτεύγµατα του  
αρχαίου ελληνικού  πολιτισµού.  

Επίσης, σε επίπεδο εικονογράφησης ή περιεχοµένου των Αναγνωστικών του δη-
µοτικού σχολείου κατά την υπό µελέτη περίοδο,  δεν παρατηρούνται άµεσες προπαγανδι-
στικές αναφορές στο καθεστώς, όπως στην περίπτωση των ανάλογων εγχειριδίων της µε-
ταξικής δικτατορίας (Σπαθαράκη, Α. 2001, 301-316). Εξαιρέσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 
αποτελούν  η παρουσία του εµβλήµατος «της Επαναστάσεως» στην πρώτη και τελευταία σε-
λίδα τους, καθώς και η προσπάθεια προβολής της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος, 
µε την αναγραφή, επίσης στην πρώτη σελίδα, της φράσης: «∆ΩΡΕΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΕΩΣ». ∆εν αποκλείεται βέβαια η εικονογράφηση συµβόλων ή συνδηλώσεων της ιδεολο-
γίας της 21ης Απριλίου. Χαρακτηριστική είναι στις αρχικές σελίδες του α΄τεύχους, του  προα-
ναφερθέντος «νέου» αλφαβηταρίου (1973), η εικαστική αποτύπωση παρέλασης στρατιω-
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τικών τανκς και αεροσκαφών,  ενώπιον παρατεταγµένων τσολιάδων και πλήθος κόσµου, που 
χειροκροτεί, ανεµίζοντας χάρτινες σηµαίες. Στην περίπτωση αυτή το ενθουσιώδες κλίµα που 
συνοδεύει την παρουσία του στρατού, προάγει εµφανώς την καλλιέργεια θετικών στάσεων 
των µικρών µαθητών για τον εθνικό ρόλο του, όπως  αυτός άρρητα προσδιορίζεται, µε την 
παρουσία του εθνικού συµβόλου στην εικόνα. Σ’ ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, το  ιδεο-
λογικό µήνυµα συµβάλλει στην ταύτιση της δράσης του µε το εθνικό συµφέρον, ενώ η πα-
ράλληλη παράθεση στο άλλο µέρος του δίφυλλου, στιγµιότυπου αγιασµού κατά την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς µε προεξάρχουσα τη θέση του ιερέα και του σταυρού, συµβόλων της 
χριστιανικής πίστης, αποτυπώνει εικαστικά και εξοικειώνει τους χρήστες µε  τη νοηµατοδό-
τηση των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών  της περιόδου.   

Εξάλλου, η ύλη τους οργανώνεται σχεδόν µε πανοµοιότυπους άξονες όσον αφορά το 
πρώτο µέρος.  Στο δεύτερο µέρος των Αναγνωστικών της Ε΄και Στ΄τάξης εντάσσονται µόνο 
κείµενα γραµµένα στην καθαρεύουσα, χωρίς επιµέρους ταξινόµηση, σε αντίθεση µε τα 
«παλιά αναγνωστικά» που ισοκατανέµουν το περιεχόµενό τους και στους δύο γλωσσικούς 
τύπους.383 Αναφορικά µε το Αναγνωστικό τη ∆΄ τάξης, αισθητή είναι η διαφοροποίηση 
επίσης του δεύτερου µέρους τους (το πρώτο παραµένει ίδιο), αφού απουσιάζουν ή υποεκπρο-
σωπούνται θεµατικές κατηγορίες ηθικοπλαστικού και εθνικοθρησκευτικού περιεχοµένου, 
όπως:  Μύθοι, από την Θρησκευτικήν ζωήν, από την Μυθολογίαν, την ιστορίαν και την ζωήν 
των αρχαίων Ελλήνων, ενώ το περιεχόµενό του συγκροτείται  εξ’ολοκλήρου από αναγνώσµα-
τα στη δηµοτική γλώσσα.  Είναι εµφανές ότι οι γλωσσικές επιλογές στον τοµέα της σχολικής 
γνώσης  διασυνδέονται ευθέως µε την µεταρρυθµιστική  πολιτική του 1964 στο γλωσσικό 
ζήτηµα  και τη συνακόλουθη καθιέρωση της δηµοτικής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 
και τον περιορισµό της καθαρεύουσας στις τελευταίες τάξεις του δηµοτικού. (Νόµος 4379/64, 
άρθρο 5.1-5.3).  

Παράλληλα,  σηµαντικές αλλαγές παρατηρούνται τόσο στα δοµικά όσο και στα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά των τροποποιηµένων Αναγνωστικών. Έτσι η αφαίρεση  κειµένων από ό-
λες τις θεµατικές κατηγορίες των αρχικών εκδόσεων και η συµπερίληψη άλλων, επιφέρει ση-
µαντικές µεταβολές στο περιεχόµενό τους. Οι ιδεολογικοί προσανατολισµοί του ανανεω-
µένου σώµατος σχολικής  γνώσης κατά την περίοδο παραµονής τους στο δηµοτικό σχολείο,  
ασφαλώς συνεξαρτώνται  από τα αποκλεισθέντα   αλλά και από τα προστιθέµενα κείµενα Στα 
πλαίσια της παρούσας µελέτης,  το ενδιαφέρον µας  πρωτίστως  επικεντρώνεται στα ποσοτι-
κά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του αφαιρεθέντος σώµατος γνώσης  από το περιεχόµενο των 
«παλιών» αναγνωστικών, προκειµένου να εντοπιστούν οι ιδεολογικές διαφοροποιήσεις των 
Αναγνωστικών κατά τη διάρκεια των δύο µεταρρυθµιστικών συµβάντων.    

 
 
 
 
 
 

  
 
 

                                                 
383 Ενδεικτικά στο  Αναγνωστικό Στ΄ τάξης το  Α΄µέρος που περιλαµβάνει κείµενα µόνο στη δηµοτική 
γλώσσα, εκτείνεται από 7 µέχρι και 162 σελίδα (ποσοστό 47, 5%). Το Β΄µέρος,  µε κείµενα στην 
καθαρεύουσα, από την 162  µέχρι και την 329 σελίδα (ποσοστό 50,75%). Στο αντίστοιχο Αναγνωστικό 
της Στ΄τάξης  (1965-1967) το πρώτο του µέρος, σε δηµοτική γλώσσα,  αριθµεί από τη 7µέχρι και 258 
σελίδα (ποσοστό 81%),  ενώ το δεύτερο µέρος στην καθαρεύουσα, από τη 263 µέχρι και την 310 
σελίδα (ποσοστό µόλις 15,1%).  Ανάλογα δεδοµένα περιγράφουν και τις γλωσσικές επιλογές και του 
Αναγνωστικού της Ε΄τάξης.     
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                  Πίν. IX 

 Αφαιρεθέντα  κείµενα  «παλιών» Αναγνωστικών ∆΄, Ε΄, Στ΄τάξης   

 ανά θεµατική κατηγορία από τις παραλλαγές του 1965-1967  
 

Αναγνωστικά Φυσιολατρικά/
Πραγµατογνω-
στικά 

Ιστορικά/ 
Εθνικά 

Ηθικοπλαστικά Θρησκευτικά Σύνολο 

Τετάρτης (∆΄) 
 

19 από τα 42 
 
 
(45%) 

28 από τα 
 42 
 
(66,6%) 
 

15 από τα 18 
 
 
(83%) 

8 από τα 12 
 
 
(66%) 

65 άπό τα 
143 
 
(45,45%) 

Πέµπτης (Ε΄) 14 από τα 31 
  
(45%) 

14 από τα 
20 
(70%) 

14 από τα 18 
 
(77%) 

11από τα 16 
 
(68,7%) 

53 από τα  
85 
(62,35%) 

Έκτης(Στ΄) 
 

17 από τα 30 
 
(56%) 

26 από τα 
66 
(39,9%) 

17 από τα 20 
 
(85%) 

5 από τα 27 
 
(18,5%) 

65 από τα 143 
 
(45,45%) 

ΣΥΝΟΛΟ 50 από τα 103 
 
(48,54%) 

68 από τα 
 128 
(53,12%) 

46 από τα 56 
 
(82,14%) 

24 από 55 
 
(43,64%) 

188 από τα 342 
 
(54,97%) 

 
Με βάση τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα  συµπεραίνουµε τα εξής:  
1) Τα περισσότερα κείµενα αφαιρούνται από τη θεµατική κατηγορία των ηθικο-

πλαστικών κειµένων, σε ποσοστό 82,14% επί του συνολικού αριθµού των αναγνωσµάτων 
αυτής της κατηγορίας στα Αναγνωστικά των τριών τάξεων Το µεγαλύτερο ποσοστό αφαί-
ρεσης κειµένων παρατηρείται στην Στ΄τάξη, αφού η ύλη που αποκλείεται στις επανεκδόσεις 
καταλαµβάνει το 85% της αρχικής(πίν. IX). Ουσιαστικές αλλαγές παρατηρούνται και στις άλ-
λες θεµατικές κατηγορίες, µε αυτή των εθνικών/ιστορικών κειµένων να έπεται των ηθικο-
πλαστικών, αφού χάνει σηµαντικό ποσοστό ύλης, κυρίως από τα Αναγνωστικά της ∆΄ και 
Ε΄τάξης (αντίστοιχα 70% και 66%). Εξάλλου, αξιοσηµείωτη είναι η αφαίρεση ύλης σε όλες 
τις κατηγορίες, αφού στο σύνολο της προσφερόµενης ύλης των «παλιών» Αναγνωστικών, κυ-
µαίνεται από 43,6% µέχρι και 82,1%.  

2) Συνολικά, η ύλη που αφαιρείται από όλες τις κατηγορίες προσεγγίζει το 55% της 
υπάρχουσας. Συνεπώς τα Αναγνωστικά της µεταρρύθµισης του 1964 ανανεώνουν το περιε-
χόµενό τους σε ποσοστό 65%, χωρίς αυτό ασφαλώς να διασφαλίζει κατ’ανάγκην και την 
ανανέωση των ιδεολογικών τους προσανατολισµών. 

Τελικά η ποσοστιαία κατανοµή της ύλης των Αναγνωστικών (1965-1967)  για τις ∆΄, 
Ε΄, Στ΄  τάξης ανά θεµατική κατηγορία διαµορφώνεται ως εξής:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 207

  Πίν. X 

 Αριθµητική και ποσοστιαία κατανοµή ύλης  Αναγνωστικών (1965-1967)  για τις ∆΄,   

Ε΄, Στ΄ τάξης ανά θεµατική κατηγορία: 
  
   

 
 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της  συγκριτικής ανάλυσης  των  ποσοστιαίων κατανοµών 

του συνόλου της ύλης «των παλιών» Αναγνωστικών ∆΄, Ε΄, Στ΄τάξης (της δικτατορίας)  και 
των παραλλαγών τους,  (βλ. πίν. VI & πίν. X.), παρατηρούνται τα εξής:  

1) Η εκπροσώπηση των θεµατικών κατηγοριών στις παραλλαγµένες εκδόσεις του 65-
67 αλλάζει ουσιαστικά. Τα «φυσιολατρικά/ πραγµατογνωστικά» καταλαµβάνουν στην περί-
πτωση αυτή, την πρώτη θέση µε ποσοστό 36,5%, ενώ τα «ιστορικά/εθνικά» κείµενα υπο-
βιβάζονται στη δεύτερη θέση. Τα «ηθικοπλαστικά»  ανέρχονται στην  τρίτη θέση, ενώ υποβι-
βάζονται επίσης τα «Θρησκευτικά» από την τρίτη στην τέταρτη θέση.  Μείωση επέρχεται συ-
νακόλουθα και στο ποσοστό εκπροσώπησης της ύλης εθνικοθρησκευτικών προσανα-
τολισµών (46,75%), αφού 127 κείµενα (ιστορικά/ εθνικά: 97 και θρησκευτικά: 30) από τα 
271 συνολικά  της ύλης των Αναγνωστικών της µεταρρύθµισης του 1964 (πίν.Χ), συγκατα-
λέγονται σε αυτή την κατηγορία, έναντι των 183 κειµένων (53,5%)  από τα 342  «των πα-
λιών» Αναγνωστικών (1954/δικτατορίας) (πρβλ. πίν. VI). 

2) Το ποσοστό εκπροσώπησης  των πραγµατογνωστικών/φυσιολατρικών κειµένων 
αυξάνει αισθητά στην ∆΄και Ε΄τάξη, ενώ µειώνεται στην Στ΄, σε σχέση µε τα αντίστοιχα 
ποσοστά της ίδιας κατηγορίας στα «παλιά» Αναγνωστικά.  

3) Το ποσοστό εκπροσώπησης των κειµένων θρησκευτικού περιεχοµένου, µειώνεται 
στα παραλλαγµένα  Αναγνωστικά των τριών τάξεων, σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά της 
ίδιας κατηγορίας στα «παλιά» Αναγνωστικά.  

4) Το ποσοστό εκπροσώπησης των κειµένων εθνικού/ ιστορικού περιεχοµένου  µει-
ώνεται µόνο στο Αναγνωστικό της ∆΄, σε σχέση πάντα µε το αντίστοιχο ποσοστό της ίδιας 
κατηγορίας στο «παλιό» Αναγνωστικό, ενώ αυξάνεται σηµαντικά στην Ε΄τάξη κατά επτά πε-
ρίπου ποσοστιαίες µονάδες.  

Σύµφωνα επίσης µε τα δεδοµένα της ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου των απαλει-
φθέντων  αναγνωσµάτων στα Αναγνωστικά της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964, φαί-
νεται να µειώνεται αισθητά, κυρίως στην Στ΄τάξη,  η εκπροσώπηση «δηµοφιλών» θεµάτων 
της αντίστοιχης σχολικής γνώσης κατά τη δικτατορία, µε ηχηρά µηνύµατα, φεουδαρχικών και 
προαστικών  ιδεολογικών καταβολών,  όπως:  

- Ο φιλέλληνας και στοργικός θεός που βοηθά τους κατατρεγµένους  Έλληνες στα 
πεδία των µαχών και συνακόλουθα η διάθεση της θείας παντοδυναµίας στην υπηρεσία του 
ελληνικού έθνους. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η αφαίρεση αναγνώσµατος του 

Αναγνωστικά 
Τάξης 
 

Φυσιολατρικά/
Πραγµατο- 
γνωστικά 

Ιστορικά/ 
Εθνικά 
 

Ηθικοπλαστικά 
 

Θρησκευτικά Σύνολο 

Τετάρτης  
(∆΄) 

45 (56,2%) 19 (23,7%) 12(15%)    4 (5%) 103 

Πέµπτης 
 (Ε΄) 

35 (39,7%) 27 (30,6%) 14( 15,9%) 12(13,6%)   88 

Έκτης 
 (Στ΄) 

19 (18,4%) 51 (49,5%) 19 (18,4%) 14 (13,5%)   80 

Σύνολο 99 (36,53%) 97(35,79%) 45(16,60%) 30 (11,07%) 271 
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µεταπολεµικού Αναγνωστικού « Ο Θεός προστατεύει την Ελλάδα» (Στ΄,16-17)384, στο οποίο 
προβάλλεται  η ιδιαίτερη σχέση Θεού και Έλληνα καθώς και η θετική λειτουργίας της στα 
πεδία των µαχών.  

- Ο πόλεµος ως σχεδόν ευχάριστη πατροπαράδοτη ασχολία των Ελλήνων, συνυφα-
σµένη µε τη σωτηρία της πατρίδας και την ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους:  

 
 « Μου άρεσε υπερβολικά η έξαψη του πολέµου. Οι κίνδυνοι του έδιναν ουσία. Ήµουν 

πολύ ευτυχισµένο, όσο µπορούσαν να µε κάνουν ευτυχισµένο τα νιάτα, η υγεία, ο ευγενής 
σκοπός του αγώνα και µια πολύ καθαρή συνείδηση.  ∆ε σκεπτόµουν άλλη δόξα παρά µονάχα 
την επιδοκιµασία των γύρω µου.{…}.» (Στ΄, 118).385  

 
«Είναι απίστευτο µε ποια ευχαρίστηση κάνει τον πόλεµο αυτόν  ο ελληνικός στρατός.  

Τον αισθάνεται σαν ένα αληθινό πανηγύρι και παραπονιούνται µόνο όσοι δεν λαµβάνουν 
µέρος.{…}.» (Στ΄, 91). 386 

 
-Συνακόλουθα η ηρωολατρεία, η εξύµνηση του προτύπου «άνδρας-στρατιώτης-πολε-

µιστής» (Στ΄, 225-228) και η αντίληψη της θυσίας για την πατρίδα ως συνδετικού κρίκου 
εθνικού παρελθόντος και µέλλοντος (Στ΄, 201): 

                       
                          « Παρελθόν και Μέλλον 
 
                     ∆όξα στο πνεύµα των αρχαίων,  
                     παγκόσµιον φωτός πηγήν. 
                     ∆όξα στο πνεύµα ανδρών νέων,  
                     που δόξασαν αυτήν την γην. 
                     
                    {….}Έχει στεφάνια η δόξα  ακόµη 
                    στο δένδρο της το ιερό,  
                    απάτητοι της δόξης δρόµοι 
                    προσµένουν νέο τολµηρό. 
                    
                    Εµπρός  στων έργων  τον αγώνα,  
                    εκεί ο πύρινος  παλµός, 
                    εκεί της νίκης η κορώνα, 
                    αθανασία ασπασµός.»  
  
  Απαλείφονται έτσι χαρακτηριστικά κείµενα εθνικοϊστορικού περιεχοµένου, προσα-

νατολισµένα στην έξαρση των πολεµικών κατορθωµάτων και γενικότερα του πολέµου, « ά-
µιλλας θανάτου» (Στ΄, 253), την  υποβάθµιση του  τιµήµατος  της ανθρώπινης ζωής εν ονό-
µατι της ένδοξης θυσίας στα πεδία των µαχών κατά τα προγονικά πρότυπα. 

 
« Ας καλέσωµεν λοιπόν εκ νέου , ω  ανδρείοι και µεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν 

εις την κλασσικήν γην της Ελλάδος. Ας συγκροτήσωµεν µάχην µεταξύ του Μαραθώνος  και των 
Θερµοπυλών! Ας πολεµήσωµεν   εις τους τάφους των πατέρων µας, οι οποίοι, δια να µας αφή-
σωσιν ελευθέρους , επολέµησαν  και απέθανον εκεί!  

                                                 
384 Χαρακτηριστικό απόσπασµα απ’αυτό το κείµενο έχει παρατεθεί παραπάνω κατά τη συζήτηση του 
περιεχοµένου των Αναγνωστικών της δικτατορίας.  
385 Επίσης για το ίδιο θέµα,  βλ.  Στ΄, 25,  90, 94, 118, 212-214, 218, 255-260. 
386 Από το ανάγνωσµα: « Στη Σόφια», σ.91-95.  
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Το αίµα των τυράννων δεν είναι δεκτόν εις την σκιάν του Θηβαίου Επαµεινώνδου και 
του Αθηναίου θρασυβούλου, οίτινες  κατετρόπωσαν  τους τριάκοντα τυράννους, εις εκείνας του  
Μιλτιάδου και του Θεµιστοκλέους, του Λεωνίδου και των τριακοσίων,{…}. 

Εις τα όπλα λοιπόν, φίλοι, η πατρίς  µας προσκαλεί » (Στ΄, 218). 387 
 

- Η αξιοδότηση της πατρίδας ως χώρου θυσίας ένδοξων µαχητών. Συνακόλουθα η 
εµφατική παρουσίαση του διπτύχου « Πατρίς –Θρησκεία», µέσα από την εκφορά εθνικιστι-
κού λόγου. 388 

 
                     Η γη η Ελληνίς                   
 
            « {…} Ξέρεις την γην, ήτις παντού 
                µε αίµατα εβάφη,  
               όπου κοιλάδες και βουνά 
               είναι τυράννων τάφοι; 
               Ω! δεν την αγνοεί κανείς. 
               Είναι η γη η Ελληνίς.» (∆΄, 246) 
                   
                   Για τη γλυκιά Πατρίδα 
 
              «Αφήνω µάννα κι αδελφές 
               Και στων βουνών τις κορυφές 
               Υψώνω τη σηµαία. 
               Και µε το βλέµµα χαρωπό 
               Για την πατρίδα µου χτυπώ 
               Και πολεµώ γενναία. 
 
              Εδώ είναι ανδρεία τα παιδιά 
              κι έχουνε σίδερο καρδιά 
              κι ακούραστη λεπίδα 
              Καθένα στη γραµµή πετά 
              Κι εχθρούς θερίζει δυνατά 
              Για τη γλυκειά Πατρίδα!»  (∆΄, 247).  
 
- Το φυλετικό µίσος, κυρίως εναντίον των Βουλγάρων και η απαξίωση, συχνά µάλι-

στα απροσδόκητων εχθρών. Απαλείφονται έτσι, σχεδόν όλες οι σχετικές προαναφερθείσες α-
ναφορές, κατά τη συζήτηση των προβαλλόµενων ιδεολογικών αξόνων του  περιεχοµένου των 
µεταπολεµικών/ δικτατορικών αναγνωστικών (Ενδεικτικά, βλ. Στ΄, 267, 271). Αποµακρύ-
νονται επίσης σχετικά κείµενα που αναφέρονται στη συµµετοχή των Ελλήνων στον   της  
Κόρεας και συµπεριλαµβάνουν απαξιωτικές αναφορές για τους  Κινέζους, ως αντιπάλους 
στον εν λόγω πόλεµο. 389  

- Η αµερικανική βοήθεια και ο πόλεµος για την κτήση της Β. Ηπείρου. Πρόκειται  για 
την αποµάκρυνση προσφιλών προπαγανδιστικών θεµάτων της πρώτης δεκαετίας µετά τον 
εµφύλιο πόλεµο. Εξαλείφονται έτσι αναφορές που εξυµνούν την αµερικανική δηµοκρατία και 
τη συµβολή της στη µεταπολεµική  ανασυγκρότηση της Ελλάδας (∆΄, 32, Ε΄, 54, 112). 

                                                 
387 Απόσπασµα από το ανάγνωσµα: « Η προκήρυξις του  Υψηλάντου», σ. 215-218. Βλ επίσης στο 
Αναγνωστικόν ∆΄ δηµοτικού: Πολεµικό τραγούδι,σ. 254-255.   
388 Ενδεικτικά βλ. επίσης στο Αναγνωστικόν Στ΄δηµοτικού: σ. 39, 84, 92.  
389 Αναλυτικότερα για τη στρεβλή παρουσίαση και αυτού του πολεµικού συµβάντος στο «παλιό» 
Αναγνωστικό της Στ΄, βλ. Φραγκουδάκη, Ά. 1979, 118.  
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Εξάλλου, επιπρόσθετο ανανεωτικό στοιχείο του περιεχοµένου τους αποτελεί η επιδίω-
ξη άρσης του βασικού ιδεολογικού  προσανατολισµού  των Αναγνωστικών της δικτατορίας, 
µε την αντικατάσταση της δυσλειτουργικής πλέον προαστικής ιδεολογίας µε προτάγµατα της 
αιτιοκρατίας και του ορθολογισµού.  Στο περιβάλλον των Αναγνωστικών της διετίας 1965-
67,  άνθρωπος και πραγµατικότητα φαίνεται να επανακτούν τις κοινωνικές διαστάσεις τους 
και συνακόλουθα  την ισχύ να αντιπαλέψουν και να αλλάξουν το πεπρωµένο τους. Η προ-
βολή της ατοµικής ευθύνης του κοινωνικού υποκειµένου, το απελευθερώνει από τη δυνα-
στεία του πεπρωµένου,  της µοίρας και των υπερφυσικών δυνάµεων.  

 
« Υπήρχεν εις τι ορεινόν χωρίον της Ανατολής εις χωρικός, ο οποίος δεν ηδύνατο να 

προκόψει εις τίποτε. Όλα του ήρχοντο ανάποδα και δι’αυτό επίστευεν ότι τον κατατρέχει η Τύχη 
του. Προς τι να εργάζεται και να κοπιάζει; Εσκέπτετο.{…}. Καλός ο άνθρωπος ο Αργύρης 
έλεγον και οι γείτονες, αλλά άτυχος. Και τον ελυπούντο όλοι{…}. 

-Ο Θεός να σε πολυχρονεί γέροντά µου! Του είπε. Τα µαγικά βότανα εθαυµατούργησαν. 
Ήλλαξεν η τύχη µου. {…}. Ο γέρων εχαµογέλασε:  

-Ούτε εγώ είµαι µάγος, καλέ µου άνθρωπε, του είπε, ούτε το φυλακτόν  αυτό έχει µέσα 
µαγικά βότανα. Έχει αθώα βότανα του βουνού. ∆εν εθαυµατούργησε λοιπόν το φυλακτόν.  Ε-
θαυµατούργησε το θάρρος, το οποίου σου έδωκα, η εµπιστοσύνη  προς τον εαυτόν σου, την ο-
ποία  είχες χάσει και την επανεύρες, η θέλησις, η εργασία σου. Η κακή σου Τύχη ήταν η απελ-
πισία που σε είχε κυριεύσει. Η καλή σου τύχη είναι έργον των χειρών σου, Εσύ την εδη-
µιούργησες , διότι κάθε άνθρωπος  δηµιουργεί µόνος του την καλήν  και την κακήν του Τύ-
χη.{…}.»390 

 
Βεβαίως οι εγγραφές των µεταπολεµικών αξιών και προτύπων στα τροποποιηµένα 

Αναγνωστικά της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης δε εξαλείφονται ολοκληρωτικά. Παρά την 
όποια προσπάθεια µείωσης της εκπροσώπησης κυρίαρχων θεµάτων των «παλιών» Αναγνω-
στικών στο ανανεωµένο περιεχόµενό τους, η σχολική γνώση  δεν απαλλάσσεται τελείως από 
τις ιδεολογικές  αγκυλώσεις  του παρελθόντος.  Ο ηρωισµός, ο ένδοξος θάνατος για την πα-
τρίδα, οι νίκες των Βυζαντινών µε την αρωγή των θεϊκών δυνάµενων, η Επανάσταση του 
1821, ως απόρροια γενναιότητας και ηγετικών προσωπικοτήτων,  εντάσσονται, έστω και µε 
ισχνότερη παρουσία, στις θεµατολογικές επιλογές τους. Ωστόσο, η ιδεολογική λειτουργία 
τους αποδυναµώνεται αισθητά  µέσα σε ένα  πλαίσιο,  µε ενδυναµωµένη την παρουσία  της 
κατηγορίας των φυσιολατρικών ή πραγµατογνωστικών κειµένων 391 και ασθενέστερη την επί-
δραση  των  εθνικοθρησκευτικών  περιεχοµένων.392  

Κατά την περίοδο της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, η  ανανοηµατοδότηση των εκ-
παιδευτικών ιδεωδών,  µε σαφή στόχευση τη γεφύρωση παραδοσιακής και ανανεωτικής εκ-
παιδευτικής ιδεολογίας,εγγράφεται στις θεµατολογικές επιλογές της σχολικής γνώσης. 

                                                 
390  Απόσπασµα από το ανάγνωσµα, µε τίτλο: «Το φυλακτόν του Μάγου» (σ, 321),  του δεύτερου µε-
ρους  του Αναγνωστικού  Ε΄  τάξης. Το εν λόγω εγχειρίδιο (όπως και τα άλλων των τάξεων ∆΄και   
Στ΄) που  χρησιµοποιήθηκε κατά τη διετία 1965-67,  συγκροτήθηκε από διευρυµένη συγγραφική ο-
µάδα των  Καλαµατιανού, Γ.- Γιαννοπούλου, Θ., ∆ούκα, ∆.- ∆εληπέτρου, ∆.-  Κοντοπούλου, Ν.- Κο-
ντογιάννη, ∆.- Ταµπακοπούλου, Α.-Ξενοπούλου, Γ.- Κουρτίδη, Α.- Μέγα, Γ.- Κονιδάρη, Γ.- Νιρβάνα, 
Π.- Ζήση και ως εκ τούτου παρουσιάζει σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο της 
δικτατορίας, τις οποίες θα συζητήσουµε στη συνέχεια της εργασίας µας.  
391 Υπενθυµίζεται ότι από 30, 1% στο σύνολο της διδακτέας ύλης των «παλιών» Αναγνωστικών φτάνει 
στο 36, 5% στο αντίστοιχο Αναγνωστικό της περιόδου 1965-1967, ενώ η εκπροσώπηση συναφών 
θεµάτων αυξάνει σχεδόν κατά 20% στο Αναγνωστικό της ∆΄τάξης την αντίστοιχη περίοδο, καθιστώ-
ντας την αναγνωστική ύλη, συγγενή θεµατικά µε αντίστοιχη άλλων µαθηµάτων, στα πλαίσια της 
κατ’εκλογήν  διδασκαλίας µε βάση την αρχή της παράλληλης διάταξης της ύλης.  
392 Από το 54, 2% στο σύνολο της διδακτέας ύλης των « παλιών» Αναγνωστικών µειώνεται στο 46, 7% 
στη αντίστοιχη ύλη των Αναγνωστικών 1965-1967.  
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Ποιοτικά χαρακτηριστικά των εν λόγω Αναγνωστικών, όπως : η προσπάθεια απεγκλωβισµού 
από το επίµονο  πρότυπο του πολεµιστή-ήρωα και της συµµετοχής στον πόλεµο, ως τρόπου 
πραγµάτωσης εθνικών και προσωπικών στόχων,  η διείσδυση αιτιοκρατικών ερµηνευτικών 
σχηµάτων σκέψης, η ρεαλιστικότερη αποτύπωση κοινωνικών δοµών, η συρρίκνωση των 
εθνικιστικών αναφορών, η αναβαθµισµένη προτεραιότητα διδακτέας ύλης γνωστικών προ-
σανατολισµών και εν τέλει ο περιορισµός προαστικών ιδεολογηµάτων του µεταπολεµικού και 
όχι µόνο παρελθόντος, συµβάλλοντας στην ανακαίνιση της σχολικής ιδεολογίας, αναδια-
µορφώνουν τις µήτρες αντίληψης της κοινωνικής πραγµατικότητας και συνακόλουθα τις 
παραµέτρους συγκρότησης της υποκειµενικότητας των αποδεκτών τους.  Ως εκ τούτου η α-
φαίρεση του σκληρού πυρήνα των µεταπολεµικών ιδεολογηµάτων από το σώµα της ανα-
συγκροτούµενης σχολικής γνώσης, σε µια περίοδο µε επιτακτικό το αίτηµα του εκσυγχρο-
νισµού των εκπαιδευτικών υπηρεσιών  είναι αναµενόµενη.  Υπό το πρίσµα αυτό, κατανοείται 
όµως και η ανατροπή των όποιων ανανεωτικών τάσεων στον τοµέα της σχολικής γνώσης από 
το  αυταρχικό καθεστώς της 21ης Απριλίου, που αναζητεί, προβάλλει και αξιοποιεί για τους 
δικούς τους λόγους, την ιδεολογική συγγένεια µε  το µεταπολεµικό παρελθόν.  

Συµπερασµατικά,   η άµεση απαλλαγή της σχολικής γνώσης από τις ιδεολογικά ασύµ-
βατες  επιλογές  της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης, µέσω της επαναφοράς γνώριµων, πατρο-
παράδοτων ιδεολογικών σχηµάτων, αρκούσε  µάλλον, κατά την άποψη των ιθυνόντων  για να 
εξασφαλίσει τις  προσδόκιµες  νοµιµοποιητικές λειτουργίες του σχολείου, κατά το πρώτο 
διάστηµα επιβολής της δικτατορίας. Έτσι, η  ιδεολογική οπισθοδρόµηση του σώµατος της 
σχολικής γνώσης – ιδιαίτερα αισθητή υπό καθεστώς κρατικού µονοπωλίου διάθεσης των 
σχολικών εγχειριδίων αλλά  και λόγω των εξαιρετικά ασυνήθιστων συνθηκών χρήσης τους -  
φαίνεται να είναι η επίσηµη πολιτική επιλογή της δικτατορίας. Ωστόσο,  µόλις λίγα χρόνια 
αργότερα, η απόκτηση της αίσθησης επικυριαρχίας στην πολιτική ζωή, αποτυπώνεται και 
στην εκπαιδευτική πολιτική της,  µε την ανάληψη προοδευτικότερων θεσµικών πρωτο-
βουλιών αναθεώρησης των αρχών συγκρότησής της σχολικής γνώσης και συγκεκριµένα µε 
τον Ν.∆. υπ’αριθ. 749/70   «Περί διδακτικών βιβλίων». Συνεπώς,  οι  προκηρύξεις συγγραφής 
νέων αναγνωστικών (Φ.Ε.Κ. 198/ 27-8-70 & Φ.Ε.Κ. 131/25-8-72, Παράρτηµα),  παρουσιά-
ζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ως θεσµική πρωτοβουλία αναδιαµόρφωσης ή προσαρµογής των 
όρων συγκρότησης της σχολικής γνώσης κατά τη δεύτερη υποπερίοδο διακυβέρνησης της 
χώρας από τη δικτατορία και υπό τη σταθερή και αναγνωρίσιµη στην παρούσα φάση ανάγκη 
εναρµονισµού της εκπαίδευσης µε τις κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες.  
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9.3.    Ιδεολογικές αναφορές του θεσµικού εγχειρήµατος συγγραφής  νέων  
          αναγνωστικών  κατα την επταετή  δικτατορία 
 
Με βάση τα προαναφερθέντα στο παρόν υποκεφάλαιο θα εστιάσουµε  αρχικά το εν-

διαφέρον µας στην  κριτική προσέγγιση των προβλέψεων της προκήρυξης αριθ. 98245        
(Φ.Ε.Κ.131/25-8-72, Παράρτηµα) « Περί προκηρύξεως διαγωνισµού δια την συγγραφήν 
αναγνωστικών ∆΄, Ε΄, Στ΄τάξεων ∆ηµοτικού, Γραµµατικής των τάξεων Γ΄- ∆΄∆ηµοτικού και 
βοηθητικών βιβλίων Ε΄- Στ΄∆ηµοτικού, η οποία βασίζεται σχεδόν στην αναπαραγωγή του κει-
µένου της προγενέστερης χρονολογικά αριθ. 111243 (Φ.Ε.Κ. 198/ 27-8-70) « Περί προκη-
ρύξεως διαγωνισµού δια την συγγραφήν Αλφαβηταρίου και Αναγνωστικών όλων των τάξεων 
του ∆ηµοτικού Σχολείου». Οι όποιες επιµέρους διαφοροποιήσεις τους,393 όπως προκύπτει από 
τη συγκριτική µελέτη  των δυο θεσµικών κειµένων,  δεν επιφέρει ουσιαστικές µεταβολές στη 
γενικότερη αντίληψη του περιεχοµένου και της διάρθρωσης της αναγνωστικής ύλης. Ε-
ξάλλου,  τα ήδη αναφερθέντα  νέα αναγνωστικά της Β΄και Γ΄τάξης  του δηµοτικού σχολείου, 
συντάσσονται βάσει της υπό συζήτηση προκήρυξης, την οποία άλλωστε και µνηµονεύουν 
(βλ. «Οδηγίαι δια τον διδάσκαλον», Βαρελλά, Α., ό.π., 427, Μαλούκου– Μουστακίδου, Ε., 
ό.π., 283-290), αν και στο περιεχόµενό της δεν προδιαγράφονται οι όροι συγγραφής τους.394   

Στη συνέχεια θα συζητήσουµε τις ιδεολογικές αναφορές των διαφορών στους όρους 
σύνταξης των «νέων» και «παλιών» αναγνωστικών της δικτατορίας, βάσει των δεδοµένων 
της συγκριτικής ανάλυσης των αντίστοιχων προκηρύξεων συγγραφής τους. Αναλυτικότερα: 

Στην προκήρυξη αριθ. 98245 (ό.π.) ο προσδιορισµός του  σκοπού συγγραφής των 
αναγνωστικών απηχεί τη γενικότερη φιλοσοφία του νέου αναλυτικού προγράµµατος (Β.∆. 
702/69, ό.π.) για τη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος καθώς και την εδραιωµένη  
αντίληψη για το βασικό ρόλο των αναγνωστικών στη διαδικασία της αγωγής. Στο πλαίσιο 
αυτό,  καλούνται  να συµβάλουν  «δια του περιεχοµένου τους, της µορφής και της γλώσσης 
τους» και λαµβάνοντας υπόψη τις ψυχοπνευµατικές και κοινωνικές ανάγκες των µαθητών κά-
θε τάξης, στη γλωσσική καλλιέργεια και προαγωγή των γλωσσικών τους δεξιοτήτων (κατα-
νόηση προφορικού και γραπτού λόγου, προφορική και γραπτή έκφραση συναισθηµάτων και 
διανοηµάτων). Σύµφωνα µάλιστα µε το θεσµικό κείµενο, η βαθύτερη γλωσσική καλλιέργεια 
των εκπαιδευοµένων, ως  απώτερος σκοπός της διδασκαλίας της γλώσσας, συµπεριλαµβάνει 
την αφοµοίωση του βασικού γλωσσικού υλικού (βασικό λεξιλόγιο)  και των βασικών γλωσ-
σικών, γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων της ελληνικής γλώσσας. Αναφορά γίνεται 
ακόµη στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, ενώ επαναλαµβάνονται και γνώριµες θεσµο-
θετηµένες σκοπεύσεις της χρήσης τους από την προηγούµενη περίοδο (Φ.Ε.Κ65/23-6-53, 
Παράρτηµα), σχετικά µε τη συµβολή τους στη διεύρυνση του παραστατικού κόσµου των µα-
θητών, στην πολιτιστική αγωγή τους και «στην καλλιέργειαν και προαγωγήν του καλαι-
σθητικού συναισθήµατος, εις την θρησκευτικήν, εθνικήν και ηθικήν αγωγήν  και την ανάπτυ-
ξιν της κοινωνικότητος» (προκήρυξη αριθ. 98245, ό.π., 926 και πρβλ. Φ.Ε.Κ 65/ 23-6-53, 
ό.π.).  

                                                 
393 Στο κείµενο της  98245/72 (ό.π.) προκήρυξης δεν συµπεριλαµβάνεται η  επιµέρους προκήρυξη « 
Περί συγγραφής και κρίσεως Αλφαβηταρίου» (αριθ. 111243, ό.π., σ. 1135-1137) καθώς και οι ειδικό-
τεροι όροι σύνταξης των αναγνωστικών των Β΄και Γ΄τάξεων ( ό.π., σ. 1138). 
394 Το σχετικό απόσπασµα  (98245/72, ό.π., 928-930) επικεντρώνεται στην αναφορά της καινοτοµίας 
που επιφέρουν όσον αφορά στην υπόδειξη και χρήση του βασικού λεξιλογίου της ελληνικής γλώσσας 
και στην κατευθυνόµενη γλωσσική επεξεργασία µε την προσθήκη γραµµατικών, συντακτικών, 
ορθογραφικών ασκήσεων καθώς και ασκήσεων κατανόησης και επεξεργασίας κειµένου.  Μόνο στο 
Αλφαβητάριο Α΄και Β΄( αντίστοιχα: Κολοβού, Κ.∆.- Παπανδρέου, Α.Σ., Ανδριτσοπούλου- Τσουρέκη, 
Ι., ό.π., 122-123,  Πορφύρη- Μαργαρίτη, Μ.- Παπακυριακοπούλου- Μπαϊρακτάρη, Β., ό.π., 130-131) 
συµπεριλαµβάνεται απόσπασµα από την προκήρυξη συγγραφής (αριθ. 111243, ό.π.,1135-1136), µε τις 
εξειδικευµένες προδιαγραφές σύνταξης των αλφαβηταρίων. 
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 Ο σκοπός χρήσης των Αναγνωστικών στο δηµοτικό σχολείο της δικτατορίας στο υπό 
συζήτηση νοµοθέτηµα,  παρουσιάζεται διευρυµένος,  µε τη συµπερίληψη επιµέρους σκοπεύ-
σεων γνωστικών και ειδικότερα αµιγώς γλωσσικών προσανατολισµών. Το περιεχόµενό τους 
έτσι, υποτάσσεται σε ευρύτερους γλωσσικούς στόχους, που προσδιορίζονται ρητώς και καθο-
ρίζονται µε σαφήνεια, όπως; η εκµάθηση βασικού λεξιλογίου του δηµοτικού, ειδικά κατανε-
µηµένου ανά τάξη, το είδος των προσφερόµενων ασκήσεων στα αναγνωστικά (κατανόησης 
και επεξεργασίας αναγνωσµάτων, ερµηνείας και επεξεργασίας βασικών γραµµατικών και 
συντακτικών φαινοµένων, ορθογραφικές κ.λπ.),  η έκτασή τους, ο σκοπός τους (π.χ. «η έντα-
ξις της διδασκαλίας της Γραµµατικής εις τα κείµενα των Αναγνωστικών και κυρίως εις εκείνα 
των τεσσάρων πρώτων τάξεων, δια τας οποίας δεν θα χρησιµοποιείται εγχειρίδιον Γραµ-
µατικής»), η υπό µορφή ασκήσεων παρουσίαση των γραµµατικών φαινοµένων, ο συσχετι-
σµός των δύο γλωσσικών µορφών, που συνιστούν την ελληνική γλωσσική πραγµατικότητα 
(αριθ. 98245, ό.π.  928-930). Η επίτευξή τους επιδιώκεται εµφανώς µε τη συστηµατική διδα-
σκαλία της γλώσσας, µέσα από την ιδιαίτερη γλωσσική επεξεργασία των αναγνωσµάτων 
τους, Είναι εµφανές ότι τα γλωσσικά βιώµατα που αποκτούν οι µαθητές κατά την επαφή τους 
µε το κείµενο, δεν θεωρούνται επαρκή, για την επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων.  

Οι παραπάνω προδιαγραφές επιφέρουν αξιοσηµείωτες µεταβολές στο περιεχόµενο και 
στη µορφή των νέων αναγνωστικών των τριών κατώτερων τάξεων.395 Τα αναγνώσµατα   συ-
νοδεύονται από ασκήσεις γλωσσικής επεξεργασίας (λεξιλογίου, νοηµατικής επεξεργασίας, 
οδηγίες γραπτών ασκήσεων), που παρατίθενται σε µπλε ευδιάκριτο φόντο, ως εξής:    

 
Λεξιλόγιο: Σηµασία, χρήσιµος, αγωνίζοµαι, τυχαίνω, ξεχωρίζω, στοιχείο.  
 
Ανάλυση κειµένου:  
1) Να διηγηθείς  µε δικά σου λόγια το κεφάλαιο. 
2) Μα εξηγήσεις  τι σηµαίνει:  
3) α) υπάλληλος, β) αντίχειρας. 

 
Τα συνηρηµένα ρήµατα σε –ω, -εις, -ει.  
1) Πώς κλίνονται; 
 
Γραπτές ασκήσεις:   
1) Να βρεις τα συνηρηµένα ρήµατα σε-ω, -εις, -ει του κεφαλαίου και να τα  γράψεις    
       στο τετράδιό σου στο τρίτο πληθυντικό πρόσωπο.  
2)   Να κλίνεις τα ρήµατα: καλλιεργώ  και λειτουργώ στον ενεστώτα 
      Να γράψεις τα παρακάτω  ρήµατα στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο του ενικού  
      αριθµού:  
       αποτελώ, θεωρώ, οδηγώ, τοποθετώ, ευχαριστώ, αργώ. 
(Από το κείµενο « Ο πατέρας µου» στο Αναγνωστικού Γ΄∆ηµοτικού ( Βαρελλά,  
Α.,ό.π.,295-298):  
 
Βάσει των παραπάνω έκδηλη είναι η διαφοροποίηση των σκοπών συγγραφής  νέων 

και «παλιών» αναγνωστικών, αναφορικά µε το ρόλο τους στην επίτευξη των στόχων διδα-
σκαλίας του γλωσσικού µαθήµατος, αφού στην παλαιότερη προκήρυξη παρουσιάζονται µε 
γενικόλογες διατυπώσεις και χωρίς καµιά αναφορά στην ανάγκη προσαρµογής τής αναγνω-
στικής ύλης στις αξιώσεις συστηµατικής γλωσσικής διδασκαλίας. Υποβόσκει  εποµένως η α-
ντίληψη  της  δυνατότητας παροχής γλωσσικής µόρφωσης µέσα από την επαφή των αναγνω-

                                                 
395 Υπενθυµίζεται ότι νέα  αναγνωστικά, για τις τρεις ανώτερες τάξεις του δηµοτικού, βάσει της 
προκήρυξης του 1972  δεν εγκρίθηκαν.  
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στών µε ενδεδειγµένα γλωσσικά πρότυπα, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία των γραµµατικο-
συντακτικών φαινοµένων,  ενώ δεσπόζει το ενδιαφέρον για τις θεµατικές επιλογές και συνα-
κόλουθα τις φρονηµατιστικές επιδράσεις των περιεχοµένων τους.  

Η διαφοροποιηµένη αντίληψη των συντακτών τής προκήρυξης των νέων αναγνω-
στικών ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διδακτέας  ύλης τους,  αναδεικνύεται µε την 
έµφαση που αποδίδεται στην τήρηση γλωσσικών, παιδαγωγικών και ψυχολογικών προδια-
γραφών, όπως: 

-Η έκθεση των µαθητών σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα µε την άντληση κειµέ-
νων από τα πλέον αντιπροσωπευτικά είδη του λόγου, ώστε  να εξοικειώνονται µε  το ύφος, τη 
γλωσσική πειθαρχία και τις κυριότερες  χρήσεις της γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό παρέχεται η 
δυνατότητα συµπερίληψης στα αναγνωστικά των µεγάλων τάξεων και άλλων  ειδών  κειµέ-
νων, εκτός των λογοτεχνικών,  «εκ των άλλων περιοχών του επιστητού».   

- Η συµβατή λογοτεχνική ανάπτυξη κάθε αναγνώσµατος µε τις καλολογικές απαι-
τήσεις του λογοτεχνικού είδους του, σε συνδυασµό µε την ακριβολόγο και χωρίς κενού πε-
ριεχοµένου ωραιολογίες έκφραση των νοηµάτων του. Γενικότερα ως θετικά χαρακτηριστικά 
των αναγνωστικών κειµένων αναφέρονται  « η ακριβολογία, η σαφήνεια, η λιτότης, η συµ-
µετρία, η ζωντάνια, η πειστικότης, η πηγαία διάθεσις» (αριθ. 98245, ό.π., 926).  

-Η αποφορτισµένη συναισθηµατικά γλώσσα για την ανάπτυξη εξωλογοτεχνικών 
κειµένων, επιστηµονικού ή πραγµατολογικού περιεχοµένου, λόγω των αξιώσεων  αυστηρότε-
ρης λογικής αλληλουχίας  και ευκρινέστερεων εννοιολογικών περιγραµµάτων που ενέχουν. 

- Η κάλυψη πρωτίστως αισθητικών απαιτήσεων κατά την επιλογή των ποιηµάτων, µε 
στόχευση τη δηµιουργία ποιητικής συγκινήσεως Επισηµαίνεται έτσι ότι «στιχουργήµατα 
άψογα από τεχνικής απόψεως, αλλ’εστερηµένα ποιητικής πνοής, δεν έχουν θέσιν  εις τα ανα-
γνωστικά, ουδέ αυτών των κατωτέρων τάξεων.  Κατά την εκλογήν δεν θα επιδιώκεται σκοπι-
µότης, γνωστική ή φρονηµατιστική, εάν δεν πληρούται η αισθητική απαίτησις» (αριθ. 98245, 
ό.π.  926).   

-Η επιλογή υποδειγµατικών κειµένων από άποψη µορφής και περιεχοµένου µε χαρα-
κτηριστικά όπως: λογοτεχνική διάρθρωση, λογική και αυστηρή σύνδεση νοηµάτων, αισιό-
δοξη αντίληψη της ζωής, προκειµένου να εξασφαλιστεί η θετική συµβολή τους στη  δηµιουρ-
γία χαρούµενης διάθεσης και κινήτρων δράσης.  

- Η συµβατότητά τους µε τα ψυχοπνευµατικά χαρακτηριστικά του αναπτυξιακού 
σταδίου των µαθητών και γενικότερα µε τα ενδιαφέροντα και τις ψυχικές ανάγκες των παι-
διών.  

- Η συστηµατοποίηση της αναγνωστικής ύλης από άποψη περιεχοµένου µε την 
διάρθρωσή της σε ενιαίο σύνολο ή σε άξονες, όπως τα κέντρα ενδιαφέροντος του παιδιού και 
γενικότερα οι διάφορες µορφές ανθρώπινης δραστηριότητας και ζωής.  

- Η συµβολή των αναγνωστικών στην προαγωγή της µαθησιακής διαδικασίας στο 
σχολείο και ειδικότερα σε κάθε τάξη, χωρίς όµως να επέχουν θέση «χρηστοµαθείας ή 
εγκυκλοπαιδείας γνώσεων ή να υποκαθιστά τα λοιπά επιµέρους µαθήµατα.» (ό.π.).   

Εξάλλου, οι διαρθρωτικοί τους άξονες όσον αφορά στις δύο ανώτερες τάξεις του δη-
µοτικού,  και στις δύο προκηρύξεις  είναι σχεδόν πανοµοιότυποι, 396 προσδιορίζοντας  ως γε-

                                                 
396 Καταγράφονται ωστόσο µικρές διαφοροποιήσεις και στο  επίπεδο καταγραφής τους. Πιο συγκεκρι-
µένα: α) Οι θεµατικές κατηγορίες της προκήρυξης συγγραφής νέων αναγνωστικών «Από τον πνευ-
µατικόν και τεχνικόν πολιτισµόν» και «Από την οργάνωσιν και διοίκησιν και ασφάλειαν του Ελληνικού 
Κράτους», στην αντίστοιχη προκήρυξη συγγραφής των «παλιών» αναγνωστικών συµπεριλαµβάνονται 
στην κατηγορία: «Εκ της περιοχής του πνευµατικού και υλικού του Έθνους µας πολιτισµού», β) η θε-
µατική κατηγορία «Από την παραγωγική και οικονοµική δραστηριότητα του έθνους», στην  προηγού-
µενη προκήρυξη δεν υφίσταται. Η κατηγορία «Από τας ασχολίας των Ελλήνων πολιτών», που αρχικά 
φαίνεται νοηµατικά συγγενής, κατά τον προσδιορισµό της, διαφοροποιείται αισθητά, προσλαµ-
βάνοντας ηθικοπλαστικό χαρακτήρα, αφού « εκ των ασχολιών των Ελλήνων πολιτών προτιµητέαι εί-
ναι  εκείναι, αίτινες είναι γενικωτέρου ενδιαφέροντος,ας τινας πρέπει να καλλίτερον να εκτιµήσει και 
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νικές περιοχές άντλησης των θεµάτων τις εξής:  το θρησκευτικό βίο, τον εθνικό βίο, τον οι-
κογενειακό, τη ζωή των παιδιών, τη δράση και το άµεσο περιβάλλον τους, τον ηθικό και κοι-
νωνικό βίο, τον πνευµατικό και τεχνικό πολιτισµό, την ελληνική φύση, τα µνηµεία της και τους 
τρόπους ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, την παραγωγική και οικονοµική δραστηριότητα του 
έθνους, των οργάνωση και διοίκηση και ασφάλεια του ελληνικού κράτους, τις διασκευές ξένων 
κειµένων και µεταφράσεις  από τη ξένη λογοτεχνία.   

Ιδιαίτερη αναφορά συµπεριλαµβάνεται για την αναγνωστική ύλη της ∆΄τάξης, η οποία 
φαίνεται να αποφορτίζεται αισθητά από τα ιδεολογικά βάρη του ένδοξου παρελθόντος, θέ-
τοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευόµενου ανθρώπου σε άµεση 
σχέση και µε τις συνθήκες της σύγχρονης ελληνικής ζωής. Έτσι αποφασίζεται «µέρος της 
ύλης του Αναγνωστικού της ∆΄τάξεως  δέον να αναφέρεται  εις την σύγχρονον Ελληνικήν ζωήν 
και δη την έχουσαν σχέσιν µε την ζωήν του παιδιού και το περιβάλλον του, χωρίς να από-
κλείεται  η ένταξις και ορισµένων διηγήσεων εκ των θρύλων της αρχαίας και νεωτέρας Ελλά-
δος ή διηγήσεων αναφεροµένων εις τον απόδηµον Ελληνισµόν».(ό.π., 927).  

Ωστόσο, αισθητές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στην προδιαγραφή των ποιοτικών 
κυρίως χαρακτηριστικών των περιεχοµένων τους, ιδιαίτερα αναφορικά µε τη νοηµατοδότηση 
και της πρόθεσης άµβλυνσης  της ισχύος του εθνικοθρησκευτικού άξονα  

Ειδικότερα:  
- Παρατηρείται εξασθένηση της επίδρασης των «εθνικών» περιεχοµένων στην προ-

διαγραφή των «θρησκευτικών», αφού αναφέρεται η δυνατότητα αξιοποίησής τους,  χωρίς να 
υποδεικνύεται εµφατικά η επιβεβληµένη παρουσία τους. Έτσι στο εν λόγω κείµενο επισηµαί-
νεται: «{…} Απεναντίας  πρέπει δια παραδειγµάτων  θρησκευτικής ή µάλλον εθνικοθρησκευ-
τικής  δράσεως  συγκεκριµένων προσώπων  ή οµάδων να δηµιουργούν  εις τους µαθητάς ισχυ-
ρά βιώµατα  και να καλλιεργούν  αποτελεσµατικώς τη θρησκευτικότητα αυτών» (ό.π., 927). Α-
ντίθετα στην προγενέστερη προκήρυξη δινόταν ιδιαίτερη έµφαση στην παρουσία εθνικο-
θρησκευτικής ύλης µε οδηγίες όπως: «Μεγαλυτέρας σπουδαιότητος είναι παραδείγµατα ενέ-
χοντα συνδυασµόν θρησκευτικού και εθνικού ιδεώδους αναγραφόµενα εις θρησκευτικάς και εν 
αυτώ εθνικάς εορτάς και αναφερόµενα ως σπουδαία σηµεία της θρησκευτικής και άµα και εθν-
ικής ζωής του ελληνικού λαού, {…}» (Φ.Ε.Κ. 65/1953, ό.π.).  

-  Η προσέγγιση της  κατηγορίας: «Από τον εθνικόν  βίον» σε µεγάλο βαθµό αρχικά 
φαίνεται να είναι κοινή και στις δύο προκηρύξεις,  αφού παρατηρείται εξαιρετική οµοιότητα 
ακόµη και στη λεκτική διατύπωση παρεχοµένων οδηγιών. Έτσι στην προκήρυξη το 1953 
επισηµαίνεται- µε πιο σύνθετη µορφή καθαρεύουσας ότι: «Τα αναγνώσµατα λαµβανοµένα εκ 
του εθνικού ηµών  βίου δεν πρέπει να είναι  κεφάλαια  διδασκόµενα  εις το µάθηµα της ιστο-
ρίας, αλλά παραδείγµατα ανωτέρας πνοής ή αυταπαρνήσεως  και εθελοθυσίας  ατόµων  και ο-
µάδων χάριν της ελευθερίας, της τιµής και της ευδαιµονίας της πατρίδος. ∆εν είναι ολίγα τα λο-
γοτεχνικά  αριστουργήµατα, τα αναφερόµενα εις τον ιστορικόν βίον  του Έθνους µας και δη των 
νεωτέρων χρόνων, τα οποία επιλεγόµενα κρίνονται κατάλληλα και άκρως φρονηµατιστικά δια 
τους ελληνόπαιδας.{…}» (αριθ. 98245, ό.π., 927).  

Ωστόσο κατά την προσπάθεια βαθύτερης ανάλυσης των περιεχοµένων τους οι δια-
φορές τους γίνονται αισθητές τόσο σε επίπεδο λέξεων όσο και νοηµάτων. Παρατηρείται έτσι 
συµπερίληψη στο πεδίο  άντλησης του υλικού της και  πιο σύγχρονων  πτυχών του εθνικού 
βίου, όπως η µετανάστευση, ο απόδηµος ελληνισµός και ο δεσµός του «µετά της µητρός  Ελ-
λάδος.». Η «µακραίωνος»  ιστορία και οι παραδόσεις του ελληνικού έθνους ως κύρια θεµα-
τική πηγή της εν λόγω κατηγορίας, στην προκήρυξη των νέων αναγνωστικών αποφορτίζεται 
καθαρά  από το ιδεολογικό βάρος  µεταπολεµικών κοµβικών  εννοιών συγκρότησής της, ό-

                                                                                                                                            
να σεβαστεί ο Ελληνόπαις και αίτινες παριστώσι  πόσον σκληρός ουχί σπανίως απαιτείται αγών χάριν 
και της ατοµικής και εθνικής ζωής και πόσον εις ανώτερα ιδεώδη πρέπει να πιστεύει τις ίνα διεξάγει 
αυτόν. Η χρήσις σχετικών παραδόσεων και µύθων δύναται να είναι πολύ ωφέλιµος {…{.» (Φ.Ε.Κ. 
65/1953, ό.π.) 
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πως : «εδραίωσις της πίστεως εις την αιωνιότητα της ελληνικής φυλής», «εθνική υπερηφάνια 
δια το ένδοξον  παρελθόν και την µακραίωνα εθνικήν ιστορίαν», «καταπολέµησις των 
ελαττωµάτων της φυλής» (Φ.Ε.Κ.65/1953, ό.π.). ∆είχνει επίσης να εγκαταλείπει την εµµονή 
της στη θεµατική επιλογή «του πολέµου» και των συνδηλώσεών του,  µέσα από την οδηγία  
παράθεσης και εξύµνησης των στρατιωτικών και πολεµικών κατορθωµάτων και αρετών  επώ-
νυµων και ανώνυµων ηρωικών Ελλήνων.397 Στην υπό µελέτη προκήρυξη οι προαναφερόµε-
νες έννοιες µετεξελίσσονται σε πιο σύγχρονες εκδοχές τους. Η λέξη «φυλή» απουσιάζει εντε-
λώς από τις σχετικές αναφορές, ενώ τίθεται ηπιότερα το ζήτηµα «της ελληνικής συνέχειας», 
που παραµένει  βασική πτυχή της αναγνωστικής ύλης,  χωρίς όµως  τις συνήθεις παρατη-
ρούµενες  αγκυλώσεις κατά την ανάπτυξή της. Η «εθνική υπερηφάνεια» µεταπλάθεται σε «ε-
θνική αυτογνωσία» και η γνώριµη επίκληση του «ενδόξου παρελθόντος» εµµέσως πλην σα-
φώς υπονοµεύεται, αφού όπως επισηµαίνεται: «θα εξαίρεται το φαινόµενον της Ελληνικής συ-
νεχείας και θα καταπολεµείται  ο στόµφος, η στείρα προγονολατρεία και η καύχησις, θα οδη-
γείται δε ο µαθητής εις εθνικήν αυτογνωσίαν» (αριθ. 98245, ό.π., 927).  

    Εξάλλου η ύφεση της προσπάθειας εθνικού φρονηµατισµού στην αναγνωστική ύλη  
αποτυπώνεται στην τάση αποδυνάµωσης τής παρουσίας των «εθνικών»  περιεχοµένων.  Έτσι 
ενώ στην προκήρυξη του 1953 παρέχεται η θεσµική δυνατότητα υπερεκροσώπησης της 
κατηγορίας, στην µεταγενέστερη του 1972 δίνονται αυστηρές οδηγίες για την ισοκατανοµή 
όλων των κατηγοριών στο σύνολο της επιλεγόµενης ύλης: «Αι ως άνω περιοχαί αναγνω-
στικού υλικού έχουν µόνο  ενδεικτικό χαρακτήρα. ∆εν δύναται ως εκ τούτου να καθορισθεί 
επακριβώς η έκτασις την οποίαν εκάστη περιοχή θα καταλάβει εις τα αναγνωστικά.  Εν ου-
δεµιά όµως περιπτώσει επιτρέπεται να υπερτονισθεί µια περιοχή εις βάρος των άλλων» (ό.π., 
928). Στην προαναφερόµενη τάση εξάλλου, θα µπορούσε να αποδοθεί και η απαγκίστρωση  
της κατηγορίας: «Από τον οικογενειακόν βίον» -τουλάχιστον σε επίπεδο προδιαγραφών- από 
την συµπερίληψη κειµένων κατάλληλων για την καλλιέργεια πατριωτικού φρονήµατος.  
Απουσιάζει από τη σχετική παράγραφο το ήδη αναφερθέν σκεπτικό περί του ετεροπροσδιο-
ρισµού και αξιοδότησης της στενής ατοµικής οικογένειας  από την ύπαρξη  της ελληνικής 
πατρίδας, ως ευρύτερου οικογενειακού σχηµατισµού (Φ.Ε.Κ.65/1953, ό.π.).     

 Παράλληλα ευδιάκριτη γίνεται η πρόθεση εκσυγχρονισµού του περιεχοµένου των 
αναγνωστικών και συνακόλουθα των ιδεολογικών τους αναφορών,  από πρόσθετα στοιχεία 
όπως:  

-Η προσπάθεια «εξανθρωπισµού» της παρουσίας των παιδικών προτύπων «αποφευ-
γοµένων των παραποιήσεων της παιδικής ψυχοσυνθέσεως χάριν άλλων σκοπών» στα πλαίσια 
της προδιαγραφής των αξόνων δόµησης της κατηγορίας: «Από  τη ζωή των παιδιών, τη δράση 
και το άµεσο περιβάλλον τους».398 (αριθ. 98245, ό.π., 927).  Παρατηρείται πάντως γενικότερο 
ενδιαφέρον για τη συνεκτίµηση της προσωπικότητας και των αναγκών της παιδικής ηλικίας 
κατά την επιλογή του συνόλου της αναγνωστικής ύλης. Με την παραδοχή µάλιστα ότι το 
σύνολο των αναγνωστικών περιοχών δεν έχει σχέση µε το παιδί, αν και είναι αναγκαία η επι-
λογή αναγνωσµάτων και απ’ τις προαναφερόµενες περιοχές, επισηµαίνεται: «Θα συγγρά-
φονται δηλαδή ή θα επιλέγονται αναγνώσµατα, τα οποία θα προκαλούν ενδιαφέρον εις τα 
παιδιά, θα ανταποκρίνονται  εις την αντιληπτικήν των  ικανότητα και τας πνευµατικάς  των 
ανάγκας και θα διαποτίζονται γενικώς από την παιδικήν διάθεσιν και αίσθησιν».(ό.π., 928). 

                                                 
397 Σύµφωνα µε τις σχετικές οδηγίες συγκρότησης της αναγνωστικής ύλης εθνικού περιεχοµένου στην 
προκήρυξη του 1953 επισηµαίνεται ότι «τοιαύτα θέµατα δύνανται να είναι γεγονότα πολιτικά, 
στρατιωτικά κ.τ.λ., δράσις προσώπων , δηµιουργήµατα πολιτισµού. Ιδιαιτέρως δια των διηγήσεων των 
αναφεροµένων εις την δράσιν προσώπων  θα επιδιώκεται  η έξαρσις  των ελληνικών αρετών  και η 
καταπόλεµησις  των ελαττωµάτων της φυλής {…}.» (Φ.Ε.Κ. 65/53, ό.π.) 
398 Πρβλ. «Τα εκ της αναστροφής του παιδός εν τω οίκω, τη εκκλησία, τω σχολείω, τη αγορά, τη οδώ, 
τω κήπω, µετά ζώων, φυτών, οµηλίκων κ.λπ. λαµβανοµένα  δέον να καλλιεργώσιν  αρετάς  υπηρετικάς 
του τε ατόµου και της κοινωνικής ολότητος{…}.» (Φ.Ε.Κ. 65/53, ό.π.)  
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Αν ληφθούν υπόψη τα ερευνητικά συµπεράσµατα της Α. Φραγκουδάκη, (ό.π., 136) σχετικά 
µε το  «ετεροκίνητο, άβουλο, εύπιστο, πειθήνιο, υποταγµένο» παιδί των  «παλιών» αναγνω-
στικών», γίνεται αντιληπτή  έστω και σε επίπεδο ρητορικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η προ-
σπάθεια εκσυγχρονισµού  της σχολικής ιδεολογίας µέσα από την αναδιάταξη αξιών και  προ-
τύπων .   

- Η  εµφάνιση του θέµατος: «οι κοινωνικοικονοµικές ανάγκες της σύγχρονης ελλη-
νικής κοινωνίας»  µε συνδηλώσεις όπως: τεχνολογική ανάπτυξη,  τουρισµός, εκβιοµηχάνιση, 
συνεργασία µε τους άλλους λαούς (και ως εκ τούτου η παρουσία των «άλλων»,  όχι µόνο ως 
εχθρών), µέσα από την εµφανή προσπάθεια  επικαιροποίησης και εκσυγχρονισµού των θεµα-
τολογικών επιλογών της αναγνωστικής ύλης. Στο πλαίσιο αυτό,  στον από αιώνες διαµορφω-
µένο θρησκευτικό, εθνικό, κοινωνικό, οικογενειακό  και πολιτιστικό βίο, αναγνωρίζεται ως 
σότιµος διαµορφωτικός παράγοντας «η σύγχρονη ελληνική ζωή». Αποφασίζεται: «Τα υπό 
συγγραφήν αναγνωστικά  δέον να κινούνται εις επίπεδον διάφορον εκείνου της ηθογραφίας των 
µέχρι τούδε κυκλοφορούντων. Η ύλη των θα ανταποκρίνεται εις την σύγχρονον ζωήν, την 
τεχνολογικήν ανάπτυξιν και πολιτιστικήν στάθµην και τα κείµενα αυτά θα συνδυάζουν  το αγρο-
τικόν και αστικόν στοιχείον, ως ταύτα διαµορφούνται  υπό τας σηµερινάς συνθήκας» (ό.π.). 

- Η αναγνώριση της συνθετότητας της ελληνικής γλωσσικής πραγµατικότητας και η 
αποδοχή της χρήσης της δηµοτικής γλώσσας- έστω και σε περιορισµένο βαθµό- σ’ όλα ου-
σιαστικά τα αναγνωστικά. Έτσι, µε στόχο τη συσχέτιση των δύο γλωσσικών µορφών ορίζεται 
ως γλώσσα των πεζογραφηµάτων και των ποιηµάτων του  Αναγνωστικού της ∆΄τάξης να εί-
ναι  η καθοµιλουµένη  (δηµοτική), «απηλλαγµένη ακροτήτων και ιδιωµατισµών και ανταπο-
κρινοµένη εις το πανελλήνιο γλωσσικό αίσθηµα. Αντίστοιχα ορίζεται ως γλώσσα των ανα-
γνωστικών της Ε΄και Στ΄τάξης «η απλή την σύνταξιν, µικροπερίοδος και απηλλαγµένη γλωσ-
σικών  εκζητήσεων καθαρεύουσα. Τονίζεται µετ΄εµφάσεως ότι η απλή καθαρεύουσα θα είναι εν 
τη κυριολεξία απλή κατά την δοµήν, την σύνταξιν και την πλοκήν του λόγου, χρ-σιµοποιούσα 
ωσαύτως τους απλουστέρους γραµµατικούς τύπους  της καθαρευούσης{…}»  (ό.π., 928). Ελα-
στικότητα όµως εµφανίζει το θεσµικό κείµενο στη συµπερίληψη αναγνωσµάτων στη δηµοτι-
κή γλώσσα και στα προαναφερόµενα αναγνωστικά, µε το σκεπτικό ότι «όλα σχεδόν τα ποιή-
µατα και τα πλείστα των πατριδολατρικών πεζογραφηµάτων έχουν γραφεί στη δηµοτική» και 
υπό τους όρους: α) η έκταση των πεζών αναγνωσµάτων διατυπωµένων στη δηµοτική να µην 
ξεπερνά το 1/3 της όλης εκτάσεως των πεζογραφηµάτων, β) να τηρείται, όπως άλλωστε και 
γενικότερα κατά τη χρήση της δηµοτικής,  η ιστορική ορθογραφία και πάντα µε σεβασµό στο 
κυρίαρχο γλωσσικό αίσθηµα.399         

Συµπερασµατικά,  η πρόθεση αποφόρτισης των αναγνωστικών από τον έντονο φρονη-
µατιστικό τους ρόλο, η παρατηρούµενη τάση εκσυγχρονισµού των περιεχοµένων  τους,  µε 
την αποτύπωση ρεαλιστικών  πτυχών της παιδικής και κοινωνικής ζωής, η πρόβλεψη προ-
σαρµογής  της αναγνωστικής ύλης στις ανάγκες εκµάθησης του γλωσσικού συστήµατος αλλά 
και της ελληνικής γλωσσικής πραγµατικότητας,  σηµατοδοτεί σε επίπεδο τουλάχιστον ρητο-
ρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, την υιοθέτηση  προοδευτικότερων αντιλήψεων για τη διδα-
σκαλία  της γλώσσας και συνεκδοχικά για τους όρους σύνταξης τής  αναγνωστικής ύλης. Υπό 
το πρίσµα αυτό, οι προδιαγραφές  συγγραφής τους, αναβαθµίζοντας τους γνωστικούς στόχους 
κατά την διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος αλλά και το ρόλο αγνοηµένων θεµατικών 
επιλογών,  συνιστούν καινοτόµες παρεµβάσεις στη δόµηση των αναγνωστικών περιεχοµένων.    

                                                 
399 Αναφέρονται  µάλιστα και βασικές αρχές  της ιστορικής ορθογραφίας, που συνοδεύονται από την 
παράθεση παραδειγµάτων, όπως: η διατήρηση της συλλαβικής αύξησης, η χρονική αύξηση στις 
µετοχές του παρακειµένου, η ορθογραφία των παραθετικών των επιθέτων, των τριτοκλίτων θηλυκών 
κ. λπ  
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
  
      10.1. Σκοπός  του δηµοτικού σχολείου  
     

 
Η καλλιέργεια της εθνικής, χριστιανικής και ηθικής συνείδησης προβάλλεται ήδη από 

τον  Κ. Καλαµποκιά, τον πρώτο βραχύβιο  υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων της 
δικτατορικής κυβέρνησης (από 22-04-1967 µέχρι 01-11-67), ως  βασική  αποστολή  του σχο-
λείου. Η ιεράρχηση µάλιστα των εκπαιδευτικών ιδεωδών (εθνική-θρησκευτική-ηθική ανάπτυ-
ξη),  αποτυπώνοντας τις κεντρικές επιλογές του καθεστώτος σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδεω-
δών και συνακόλουθα την κοµβική θέση του διπτύχου Πατρίς- Θρησκεία, υιοθετείται και 
παραµένει αναλλοίωτη και στα  θεσµικά κείµενα της υπό µελέτη περιόδου.  Έτσι, «ο πρώτος 
και  µέγιστος», «των σκοπών του σχολείου είναι η ανάπτυξις της εθνικής συνειδήσεως», όπως 
τονίζεται από τον υπουργό,  ενώ  «{…} συνδεδεµένη  προς την εθνικήν  είναι και η θρησκευ-
τική ανάπτυξις της συνειδήσεως των µαθητών και δέον να αποτελέσει ένα εκ των πρωτευόντων 
µεληµάτων του σχολείου {…}» (αριθ. πρωτ.141570/118/5-10-67 εγκύκλιος υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων,  Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87). 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γ. Παπαδόπουλος,  Πρωθυπουργός και Υπουργός Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων ήδη από το 1969, στη χαιρετιστήρια εγκύκλιό του προς τους εκπαιδευ-
τικούς,  κατά  την έναρξη του σχολικού έτους 1969-70, αναφερόµενος στη ανάγκη  διάπλασης 
«καλών καγαθών και αληθών χριστιανών», προσδιορίζει τις δύο κύριες συνιστώσες του  
χρέους του εκπαιδευτικού κόσµου, ως εξής: παροχή γνώσεων και ηθική καλλιέργεια των 
νέων «επί τη βάσει των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, ως ταύτα έχουν σαφώς τεθεί υπό της 
εθνικής κυβερνήσεως» (αριθ.153675/7-11-69 κοινοποιηθείσα µε την αριθ. πρωτ. 2426/88/17-
11-69 εγκύκλιος επιθεωρητή Περιφ.Γόρτυνος, Γ.Α.Κ.Ν. Η.,  ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.89).  

Οι ηθικοποιητικές σκοπεύσεις της αγωγής  φαίνεται µάλιστα να κατέχουν το προβάδι-
σµα  στην αντίληψη των εκπαιδευτικών της περιόδου για  το  ρόλο του σχολείου, επιδρώντας 
στη συγκρότηση της σχολικής κουλτούρας. Οι καταγεγραµµένες απόψεις δασκάλων σε  παι-
δαγωγικές συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων αποτυπώνουν την ηγεµονική θέση  της 
κρατικής ρητορικής στη διαµόρφωσή της: «Αναµφισβήτητον είναι ότι πρωταρχικός σκοπός 
(του σχολείου) είναι η διάπλασις του ήθους και του χαρακτήρος των µαθητών και ακολουθεί 
η µετάδοσις και εµπέδωσις γνώσεων εις αυτούς» ή « {…} ο ρόλος συνεπώς του σχολείου ως 
παράγοντος αγωγής δεν  πρέπει να περιορίζεται  εις την µετάδοσιν  και εµπέδωσιν γνώσεων, αλ-
λά να συµβάλλει και να συµπληρώνει  το έργον της οικογενείας και της κοινωνίας όσον αφορά 
την διάπλασιν ολοκληρωµένων, ωρίµων, ικανών ανθρώπων» (Πράξις 2α, 30/11/1972 και 
Πράξις 3η, 31/01/1973 Βιβλίον Παιδαγωγικών Συνεδρίων ∆ιδακτικού Προσωπικού 17ου ∆.Σ. 
Ηρακλείου,  Αρχ. Σχολείου, Αταξινόµητο Υλικό).   

Εξάλλου, στα πλαίσια της ελληνοπρεπούς αγωγής, η νοηµατοδότηση της έννοιας  «η-
θική αγωγή» επηρεάζεται από τη δεσπόζουσα θέση των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών,  αφού 
για τη µόρφωση «ακεραίου ήθους», απαραίτητος θεωρείται ο εθισµός στην τάξη και πειθαρ-
χία, µε την υιοθέτηση συγκεκριµένων εκπαιδευτικών πρακτικών (όπως: παραδειγµατική συ-
µπεριφορά δασκάλου, διαρρύθµιση σχολικού χώρου,  παιδονοµία, διδασκαλία συγκεκριµένων 
µαθηµάτων), «δια των οποίων οι µαθηταί κατανοούν πλήρως ότι ολόκληρος η φύσις  είναι ο 
µέγας ναός του Θεού, εις τον οποίον βασιλεύει  απόλυτος τάξις και πειθαρχία. Ούτω διαµορφώ-
νοµεν  «καλούς  καγαθούς  χαρακτήρας,  οίτινες  έχοντες υπ’όψιν των την νοµοτέλειαν  και τους 
φυσικούς νόµους, δηµιουργούν, ωραιοποιούν και λαµπρύνουν τον γύρον του κόσµου  επ’ ωφε-
λεία  αυτών και όλης  της κοινωνίας » ( Πράξις 2α, ό.π.). 

Επιπρόσθετα στο πλαίσιο των ηθικοπλαστικών στοχεύσεων της παρεχόµενης αγωγής   
ο έλεγχος της µαθητικής διαγωγής, στους τοµείς ενδυµασίας-εµφάνισης, ψυχαγωγίας και άλ-
λων εξωσχολικών δράσεων, φαίνεται να αποτελεί ένα από τους πρωταρχικούς σκοπούς του 
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δηµοτικού σχολείου. «Η ευπρεπής εµφάνιση των µαθητών ως προς την ενδυµασίαν και κόµην» 
καθώς και η «κοσµία συµπεριφορά εντός και εκτός σχολείου δέον να αποτελεί µέληµα πάντων 
των εκπαιδευτικών», παραγγέλλει επανειληµµένα ο υπουργός  Κ. Καλαµποκιάς, προβαίνο-
ντας µάλιστα σε  υποδείξεις για τα πρότυπα ευπρέπειας και κοσµιότητας (υπουργ. εγκ. 65710/ 
53 και 141570/118, ό.π.): «Η εκκεντρική κόµµωσις και ενδυµασία διά τα θήλεα, η µακρά και 
ατηµέλητος κόµη και η ουχί ευπρεπής ενδυµασία δια τους άρρενας είναι απαράδεκτα» (65710/ 
53, ό.π., 2). Σχετικές διευκρινίσεις δίνονται µάλιστα για το ακριβές περιεχόµενο των παρα-
πάνω αξιώσεων, µε εγκυκλίους επιθεωρητών: «{…} η οριζοµένη ευπρεπής εµφάνισις των 
µαθητών ως προς την ενδυµασίαν και την κόµην έχει την έννοιαν ότι οι µαθηταί οφείλουσι να 
έχωσι την κόµην ευπρεπή και κοσµίαν ήτοι περιποιηµένην και λελογισµένου µεγέθους  αναλό-
γως της ηλικίας αυτών,  εν ουδεµιά δε περιπτώσει κεκοµµένην εν χρω (δια µηχανής) όπερ από-
τελεί  υπερβολήν  και δια λόγους παιδαγωγικούς δεν νοείται ουδέ ως επιβολή ποινής» (1748/55/ 
4-12-67, Αρχείο ∆ηµ. Σχολείου Πρινέ, Αταξ.υλικό).  

Ειδικότερα, επισηµαίνεται η ανάγκη παρακολούθησης και ελέγχου της εξωσχολικής 
ζωής και συµπεριφοράς των µαθητών, προκειµένου να αποφεύγεται η κυκλοφορία και η 
παραµονή τους τις νυκτερινές ώρες «εις καφενεία και άλλα ύποπτα  και θορυβώδη  κέντρα, εις 
σφαιριστήρια και διάφορα CLUBS, αποτελούντα διαφθορεία διά τας ψυχάς των νέων»,  καθώς 
επίσης και η παρακολούθηση ακατάλληλων και διαβρωτικών  κινηµατογραφικών έργων για 
την ηλικία τους (ό.π.). Για το σκοπό αυτό,  κρίνεται απαραίτητη η χρήση ειδικού µαθητικού 
σήµατος, «εν είδος κονκάρδας φερούσης την γλαύκα και το όνοµα του σχολείου» από όλους 
τους µαθητές, πάντοτε εντός και εκτός του σχολικού χώρου. Καθορίζεται δε και ο τρόπος 
χρήσης του: «Το σήµα τούτον δέον να φέρουν {…} οι µαθηταί εις την κοµβιοθήκην και αι µα-
θήτριαι εις το δεξιόν του στήθους» (αριθ.πρωτ. 141570/118/5-10-67, ό.π.).  

Η διαφοροποιηµένη διαβάθµιση των εκπαιδευτικών σκοπών κατά την υπό µελέτη πε-
ρίοδο,400 µε  κύριο χαρακτηριστικό την εµφατική παρουσία του εθνικοθρησκευτικού παρά-
γοντα  και την υποβάθµιση του γνωστικού- παρά την πορεία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της 
χώρας και το πάγιο αίτηµα εκσυγχρονισµού της εκπαίδευσης - αποτελεί παρακολούθηµα της 
έµφασης, που αποδίδεται στην εκπαιδευτική πολιτική, στις νοµιµοποιητικές-ιδεολογικές λει-
τουργίες του σχολείου και ειδικότερα στην εγχάραξη των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών. Χα-
ρακτηριστικές και σαφείς είναι οι υποµνήσεις του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων Κ.Καλαµποκιά, στην χαιρετιστήρια εγκύκλιό του προς τα στελέχη και το προσωπικό 
της εκπαίδευσης µετά την ανάληψη των καθηκόντων του,  για τις προτεραιότητες του εκπαι-
δευτικού έργου (εγκύκλιος. αριθ. πρωτ. 65710/53/16.05.67, Γ.Α.Κ.Ν. Η., ΕΚΠ 56, ΦΑΚ 10): 
«Η καλλιέργεια της Εθνικής και Χριστιανικής συνειδήσεως  των µαθητών είναι ο πρώτος και 
µέγιστος στόχος της όλης  σχολικής εργασίας.{…}. Εκπαιδευτικοί, µη πιστεύοντες  εις τα Ιδεώδη 
και τας αξίας του  έθνους, δεν έχουν θέσιν  εις την εκπαίδευσιν. Αι εθνικαί αξίαι όµως είναι 
αρρήκτως συνδεδεµέναι  προς τα  Χριστιανικάς αξίας. Η ελληνική παράδοσις και η Χριστιανική 
ηθική αποτελούν τη Μητέρα-Γην δια την ελληνικήν παιδείαν. {…}».       

 Ανάλογες προτεραιότητες στις επιδιώξεις του δηµοτικού σχολείου της περιόδου, από-
τυπώνονται και  στο άρθρο 1 του  υπ’αρίθµ. 702/ 16-10-1969 Βασιλικού ∆ιατάγµατος «Περί 
του ωρολογίου και αναλυτικού προγράµµατος µαθηµάτων του ∆ηµοτικού σχολείου», αφού από 
τους επτά σκοπούς λειτουργίας τους, οι δυο τελευταίοι  είναι γνωστικοί, ενώ οι υπόλοιποι ε-
ντάσσονται στην κατηγορία των ενθικών και κοινωνικοπολιτικών στοχεύσεων. Έτσι σύµφω-
να µε το προναφερθέν θεσµικό ενέργηµα, το δηµοτικό σχολείο κατά την επταετία, καλείται:  

« α) Να ενσταλάξει  και εµπεδώσει εις την ψυχήν του µαθητού την αγάπη  προς την Ελ-
ληνικήν πατρίδαν, την ορθόδοξον χριστιανικήν πίστην και την ηθική ζωήν.  

                                                 
400 Αξίζει να σηµειωθεί ότι  στο πρόγραµµα του 1964,  ο εθνικός, κατείχε την  τρίτη θέση.  Για τη συ-
ζήτηση της διαβάθµισης των εκπαιδευτικών σκοπών της ελληνικής πολιτείας και ό, τι αυτό συ-
νεπάγεται για την αντίστοιχη κυριαρχία ή εξασθένιση των εθνικιστικών ιδεολογηµάτων , βλ. Φλου-
ρής, Γ.1995, 332. 
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β) Να αποκτήσωσιν οι µαθηταί την ορθήν θεώρησιν του περιβάλλοντος αυτού κόσµου, 
ανάλογον προς την παιδικήν αντίληψην. 

γ) Να επιτύχωσιν οι µαθηταί την οµαλήν προσαρµογήν εις το σχολικόν περιβάλλον , να 
αντιληφθώσι την δέσµευσιν  του ατόµου εις τον κοινωνικόν βίον και να καταστώσιν  ικανοί δια 
την συµµετοχήν των εις οµαδικώς εκτελουµένην εργασίαν  και οµαδικήν εν τω σχολείω  δρα-
στηριότητα. 

δ) Να καταστώσιν ικανοί  προς διάκρισιν  µεταξύ παιγνιώδους  ενασχολήσεως και ανα-
λήψεως  εργασίας  προς πραγµατοποίησιν  καθωρισµένου σκοπού. 

ε)  Να αποκτήσωσι καλάς συνηθείας  και ιδία επιµελείας, ευπρεπούς συµπεριφοράς και 
κοινωνικότητος.  

στ) Να αναπτύξωσι  την εκφραστικήν γλωσσικήν των ικανότητα, γραπτήν και προ-
φορικήν.  

ζ)  Να αποκτήσωσι τας ικανότητας αναγνώσεως, γραφής  και λογισµού δι’ απλών αρι-
θµητικών πράξεων».  

 
Στο πλαίσιο αυτό και µε θεµελιώδες το αίτηµα «της καλλιεργείας υγιούς χριστιανικής 

συνείδησης» (αριθ. 153675/7-11-69, ό.π.),  η εποπτική διδασκαλία του διπτύχου Πατρίς-Θρη-
σκεία, παρουσιάζεται σαν αναγκαίο γνώρισµα της λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου, 
προκειµένου να αξιοποιηθεί η βαθιά µορφωτική επίδραση που προκαλείται από ανεξίτηλα  
βιώµατα δέους  και πνευµατικής ανάτασης, «εκ της βαθυτέρας ψυχικής καλλιέργειας απορ-
ρέοντα και ουχί εκδηλώσεις υπαγορευµέναι εκ της ξηράς τυπικότητας  ή καταναγκασµού» 
(αριθ.153675/7-11-69, ό.π.). Επιβάλλεται έτσι η συµπερίληψη σχετικών εκπαιδευτικών πρα-
κτικών εθνικοθρησκευτικού περιεχοµένου κατά την οργάνωση της σχολικής ζωής, όπως:  έ-
ναρξη και λήξη  της σχολικής µέρας µε καθηµερινή κοινή  προσευχή, έπαρση και υποστολή 
σηµαίας, ψαλµός   του Εθνικού ΄Υµνου,  τακτικός εκκλησιασµός, οργάνωση εθνικών εορτών, 
«κατά τας οποίας τιµώµεν τα µεγάλα κατορθώµατα της Φυλής µας», οργάνωση σχολικών 
εκδροµών και επισκέψεων σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και επιτόπια ανάπτυξη 
της σηµασίας τους, ώστε η σχολική εργασία να διέπεται  από έντονο εθνικό παλµό και έξαρ-
ση, «δονούσα την σχολικήν ατµόσφαιραν και δίδουσα το ιδιαίτερον ελληνικόν  χρώµα, το ο-
ποίον αποτελεί θεµέλιον της διατηρήσεως των µεγαλουργηµάτων της φυλής µας» (εγκ. αριθ. 
πρωτ. 65710/53 και 141570/118/5-10-67 , ό.π.).  

Έτσι, το δηµοτικό σχολείο µε επιτακτικό το αίτηµα της καλλιέργειας των ελληνοχρι-
στιανικών ιδεωδών καλείται να αναλάβει διευρυµένο παιδαγωγικό ρόλο εντός και εκτός του 
σχολικού χώρου. Υπό το πρίσµα αυτό η οργάνωση σχολικής ζωής ανάγεται σε πρωταρχική 
συνιστώσα της παιδευτικής αποστολής του κατά την επταετή δικτατορία.  
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10.2. Τοµείς δράσης του δηµοτικού σχολείου 
 
Επιπρόσθετα, το δηµοτικό σχολείο, κατά την περίοδο της δικτατορίας,  προσδοκάται να 

λειτουργήσει ως «Κέντρο Ζωής», {…), «ικανό να εµπνέει,  να κατευθύνει και να ανυψώνει, ου 
µόνον την ανήλικον  αλλά και την ηνδρωµένην γενεάν» (εγκ. αριθ. πρωτ. 14/1/31-3-71, ό.π.),  η 
ανάπλαση της οποίας µάλιστα, συνεξαρτάται µε την διάπλαση της νέας γενιάς. Έτσι,  πε-
ρισσσότερο από κάθε άλλη φορά «εις παρατηρούµενην σήµερον γενικήν, σύντονον και συ-
στηµατικήν, αναπλαστικήν προσπάθειαν της Εθνικής Κυβερνήσεως{..}, το σχολείο  καλείται να 
αναλάβει ενεργό ρόλο και στον τοµέα της πνευµατικής διαφώτισης και του µετασχηµατισµού  α-
ναχρονιστικών ή αντιπνευµατικών  και αντικοινωνικών  πεποιθήσεων {…} (εγκ. αριθµ. πρωτ. 
231/17/03/71, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ.90).  Πρόκειται για το «παιδαγωγούν σχολείον»,  
διευρυµένου παιδαγωγικού ρόλου, µε ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις, µορφωτικού 
και ψυχαγωγικού περιεχοµένου, «πολύ πέραν του περιβόλου του» (αριθ. πρωτ. 4/1/8-2-71 
εγκύκλιος, ό.π.) και πολλαπλούς αποδέκτες (µαθητές, γονείς, κηδεµόνες, κατοίκους περιφέ-
ρειας) (εγκ.αριθ. πρωτ.65710/ 53,  ό.π).  Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση της σχολικής ζωής 
και πράξης και συνακόλουθα η αντίληψη της αποστολής του δασκάλου, εξακολουθεί  και κα-
τά την υπό µελέτη περίοδο, να εδράζεται  στο αίτηµα όχι µόνο παροχής  αγωγής  εθνικοθρη-
σκευτικού περιεχοµένου στους µαθητές  αλλά και καθοδηγητικού/ επιµορφωτικού έργου στην 
ευρύτερη  κοινότητα.401 

Για την υλοποίηση του σύνθετου αυτού έργου επισηµαίνεται από τον Γ. Παπαδόπουλο, 
η ανάγκη στενής συνεργασίας του δηµοτικού σχολείου «µετά της Εκκλησίας, των Αρχών και 
της Οικογενείας». (αριθ. πρωτ. 153675/7-11-69, ό.π.). Ζητείται έτσι να ληφθεί µέριµνα για 
ουσιαστική σχέση µεταξύ δασκάλων και µαθητών, διαπνεόµενη από ηθικές αξίες, όπως: 
σεβασµός, οµόνοια, αγάπη, αλληλοβοήθεια, αλληλοεκτίµηση, τάξη, καλαισθησία, πολιτισµέ-
νη έκφραση και συνεργασία  

Υπό αυτή την έννοια - αν και τονίζεται η ανάγκη αποφυγής  ανεπίτρεπτης οικειότητας 
στις σχέσεις του δασκάλου  µε τους  µαθητές και τους  γονείς (εγκ. αριθ. πρωτ. 141570/118/5-
10-67, ό.π.) - η «οργάνωσις συνεργασίας, πυκνής και αρµονικής µεταξύ σχολείου και οι-
κογένειας» καθώς και γενικότερα η συµπόρευση συλλόγων γονέων και διδακτικού προσω-
πικού,  προσεγγίζεται ως αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη των σκοπεύσεων λειτουργίας 
του δηµοτικού σχολείου, µε την επίκληση των παρακάτω λόγων: Πρώτον, για τη συγκρότηση 
καλύτερης εικόνας ψυχοσωµατικής ανάπτυξης του µαθητή και τη συστηµατική καταγραφή της  
µε τη σύνταξη ατοµικών δελτίων. ∆εύτερον για περαιτέρω καθοδήγηση των γονιών σε  ζητήµατα 
διαπαιδαγώγησης, όπως η ανάγκη θρησκευτικού, εθνικού και ηθικού φρονηµατισµού των παι-
διών τους. Τρίτον για την επίτευξη των στόχων των πνευµατικής διαφώτισης και ανάπλασης της 
κοινωνίας «εντός και διά των Συλλόγων Γονέων» (εγκ. αριθ.πρωτ. 231/17-07-71, ό.π.).  

Ανατίθεται, έτσι στο σχολείο, το µέληµα της  εδραίωσης συνθηκών τακτικής επικοινω-
νίας µεταξύ δασκάλων και γονιών, για την ενηµέρωσή τους «επί των σχολικών απαιτήσεων, 
της προόδου, συµπεριφοράς και φοιτήσεως των µαθητών» (υπουργ. εγκ. αριθ. πρωτ. 65710/ 
53, ό.π.). Για το σκοπό αυτό,  ορίζονται υπεύθυνοι δάσκαλοι σε κάθε σύλλογο διδασκόντων, 
µε εξωδιδακτικά καθήκοντα την εποπτεία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων και τη 
διοργάνωση τακτικών συγκεντρώσεων γονέων, µια φορά το µήνα και εκτάκτως, όποτε πα-
ρουσιάζεται ανάγκη ( Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας ∆ηµ. Σχολ. Αγ. Βαρβάρας, Γ.Α.Κ.Ν.Η, 
ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ.73). Με το σκεπτικό, µάλιστα ότι  η στενή συνεργασία και επαφή µαζί σχο-
λείου και οικογένειας προάγει την αποτελεσµατική αντιµετώπιση ζητηµάτων ελλιπούς 

                                                 
401   Εξάλλου, η  εξακτίνωση της δράσης του σχολείου και του δασκάλου του πρωτοβάθµιου σχολείου, 
ως µοναδικού εκπροσώπου του κράτους,  πέραν των τειχών του σχολείου και «εις την τελευταίαν 
καλύβην», µε στόχο την αναβάθµιση του επιπέδου  της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονοµικής  ζω-
ή του, αναµένεται σύµφωνα µε τα σχολικά και κοινωνικά ήθη της περιόδου 1950-1974 (Καρακατσάνη, 
∆., υπό έκδ) 
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φοίτησης, συµπεριφοράς των εκπαιδευόµενων, υλικοτεχνικού εξοπλισµού, λειτουργίας νυ-
κτερινών σχολείων, συγκρότησης υποστηρικτικού περιβάλλοντος του σχολικού έργου, προ-
τείνονται σε παιδαγωγικά συνέδρια της περιόδου ενδεδειγµένα µέσα για την εξασφάλισή της, 
όπως: «1. Ορισµός ωρών ακροάσεων  δύο φορές τουλάχιστον την εβδοµάδα, 2. Προσκλήσεις 
των γονέων και κηδεµόνων υπό του διευθυντού, 3.Επισκέψεις στο σπίτι, 4. Εκµετάλλευση της ε-
παφής κατά τον χρόνο των εγγραφών, καθώς και των επαφών, όταν λαµβάνουν χώρα διάφορα 
τοπικά γεγονότα, 4. Σύνταξη και ενηµέρωση δελτίου ατοµικότητος των µαθητών, 5.  Τριµη-
νιαίοι και εξαµηνιαίοι έλεγχοι προόδου, 7. Παρακολούθηση  σχολικής εργασίας και σχολικών 
εορτών, 8. Τα µαθητικά συσσίτια, 9. Οι συγκεντρώσεις γονέων και η ίδρυση συλλόγου γονέων, 
10. {…}η προσαρµογή του ωρολογίου προγράµµατος προς τις επαγγελµατικές ασχολίες και τις 
ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου» (Καραµίντζας, ∆, Το Σχολείο και το Σπίτι, 
1972, 12, 445).  

 Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το καθήκον οργάνωσης παιδαγωγικών συγκεντρώ-
σεων, για την ανάπτυξη επίκαιρων και σοβαρών θεµάτων αγωγής (υπουργ. εγκ. αριθ.πρωτ. 
65710/ 53 και 141570/ 118, ό.π.),  διότι, όπως επισηµαίνει ο επόπτης εκπαίδευσης-εκπαιδευ-
τικός σύµβουλος Κ.Μ402 κατά την αναφορά του στις  παιδαγωγικές παραµέτρους της προα-
ναφερόµενης δράσης: «τη αληθεία δεν είναι µικράς παιδαγωγικής σηµασίας  η διαφώτισις των 
γονέων εις θέµατα αφορώντα  λ.χ εις την κατ’οίκον  µελέτην και έργασίαν των τέκνων τους, 
{…}εις τας φθοροποιούς επιδράσεις του ακαταλλήλου εντύπου και θεάµατος,403 εις τας συν-
επείας της προώρου εισαγωγής των εις την κοσµικήν ζωήν{…}. Ευτελής επίσης δεν δύναται να 
είναι και η αποτίµησις της δηµιουργίας  φιλικών και παραγωγικών σχέσεων  µεταξύ σχολείου 
και γονέων, όταν οι τελευταίοι µανθάνουν και πείθωνται ότι δεν είναι τελείως αµέτοχοι της 
σχολικής αγωγής και άµοιροι της συναφούς ευθύνης{…}» (εγκ.αριθ. πρωτ. 231/17-07-71, ό.π.).  

Ωστόσο κατά  την υπό µελέτη περίοδο, ο ρόλος των παιδαγωγικών συγκεντρώσεων και 
της δραστηριοποίησης των συλλόγων γονέων- σεσυνδυασµό µάλιστα µε την ίδρυση και  λει-
τουργία και άλλων µορφωτικών οργανώσεων,  φαίνεται να επαναδιαπροσδιορίζεται µε αφε-
τηρία την  ευρύτερη εθνικοκοινωνική αποστολή του σχολείου, αποκτώντας κοµβική σηµασία 
για την αποτελεσµατικότητα του σχολείου στον τοµέα της πνευµατικής διαφώτισης: «{…} Αλ-
λά το διαφωτιστικόν έργον των Εκπαιδευτικών, εντός και διά των  Συλλόγων Γονέων, δεν είναι 
µόνον παιδαγωγικόν. ∆ύναται και οφείλει να εκτείνεται εις όλους τους τοµείς της κοινωνικής 
δραστηριότητος, εις όλα τα πεδία και επιτεύγµατα του ανθρωπίνου πνεύµατος και εις όλα τα 
προβλήµατα τα αφορώντα εις την πλήρην ενηµέρωσιν και τον ορθόν προσανατολισµόν του 
Λαού µας, µε δείκτην πορείας την πολυαίωνον θρησκευτικήν µεταφυσικήν εµπειρίαν του, προς 
ην λυτρωτικώς στρέφεται σήµερον σύµπασα  η, εις το µηδενιστικόν χάος, περιδινουµένη ανθρω-
πότης» (ό.π).  

Στην ουσία,  η  προβολή τους ως βασικής συνιστώσας της σχολικής ζωής και η συνακό-
λουθη θεσµική επιχείρηση  επαναλειτουργίας τους,404 µε το πρόσχηµα της συµβολής τους 

                                                 
402 Αναφερόµαστε στον Κωνσταντίνο Μαλούκο 
403 Αφού όπως τονίζεται αφού «χιλιάδες, εικονογραφηµένων και µη, περιεχοµένου ανόητου, ασέµνου 
και διεφθαρµένου, κυκλοφορούν και δελεάζουν τη νεότητα, δηλητηριάζοντας την ψυχή της» (αριθ. 
πρωτ. 141570/118/5-10-67, ό.π.).  
404 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ  ο θεσµός των παιδαγωγικών συγκεντρώσεων «γονέων και κηδε-
µόνων» προβλέπεται και κατά την προδικτατορική περίοδο, υπάρχουν βάσιµες ενδείξεις ότι παραµένει 
ανενεργός, λόγω µειωµένης συµµετοχής των ενδιαφεροµένων. Ενδεικτικά  από τη µελέτη σχετικών 
πινάκων των µηνιαίων δελτίων εκθέσεων λειτουργίας του 6/θεσίου δηµοτικού σχολείου Αγ. Βαρ-
βάρας, περιφέρειας Γόρτυνος νοµού Ηρακλείου (1966-1970), καµία παιδαγωγική συγκέντρωση δεν  
διεξάγεται µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 1967 (Φάκελος Εκθέσεων Λειτουργίας Σχολείου, Γ.Α.Κ. 
Νοµού Ηρακλείου, ΕΚΠ 34, ΦΑΚ. 73),  περίοδος που συµπίπτει, όπως φαίνεται από την έρευνα του 
αρχειακού υλικού σχολείων που διεξάγαµε,  µε την αφετηρία των  επανειληµµένων  διαταγών  των επι-
θεωρητών για εντατικοποίηση του διαφωτιστικού έργου. (Αναλυτικότερα για το διαφωτιστικό έργο βλ. 
παρακάτων στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας µελέτης).   
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στην ευρύτερη µορφωτική, εθνική και κοινωνική αποστολή του σχολείου,  διασυνδέεται µε 
τις  προπαγανδιστικές  ανάγκες  του καθεστώτος, όπως προκύπτει άλλωστε από τις αρχές και 
το περιεχόµενο συναφών δράσεων, οι οποίες και θα συζητηθούν διεξοδικότερα στη συνέχεια 
της εργασίας µας.   

Εξάλλου στο πλαίσιο του αιτήµατος απόδοσης εθνικής χροιάς στη σχολική εργασία για 
την επίτευξη των σκοπεύσεων της ελληνοπρεπούς αγωγής, «η καλώς οργανωµένη και ορ-
γανικώς συνδεδεµένη µε την κυρίως διδασκαλίαν σχολική ζωή (…), στηριζόµενη εις την βίωσιν 
και δράσιν», φαίνεται να  αποκτάει ιδιαίτερη  βαρύτητα στο δηµοτικό σχολείο της υπό µελέτη 
περιόδου, όχι µόνο λόγω της  µεγάλης µορφωτικής  αξίας της, όπως επισηµαίνεται από τον Ε-
πόπτη Ι΄Ανωτέρας Περιφέρειας, Εκπαιδευτικό Σύµβουλο Κ.Μ.(4/1/8-2-71 εγκύκλιος, 
ΓΑΚ.Ν.Η., ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.90)  αλλά και ως «µέσο» εξασφάλισης  επί ηµερησία βάση ελεγ-
χόµενου περιβάλλοντος επιδράσεων για µαθητές και ενηλίκους και συνακόλουθης εξου-
δετέρωσης των δυσµενών παραγόντων αγωγής: «{…}Ιδεώδες βέβαια αποτελεί,  οι µαθηταί να  
ευρίσκονται υπό την επίδρασιν του σχολείου καθ’όλην την ηµέραν, οργανουµένης  εντός αυτού 
σχολικής ζωής κατάς τας ελευθέρας εκτός των µαθηµάτων ώρας{…}. Εν πάση περιπτώσει  και 
υπό οιασδήποτε συνθήκας δέον να οργανούται σχολική ζωή και οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται  
εις το σχολείον {…} (εγκ.αριθ.πρωτ.141570/118/5-10-67). Σε µεταγενέστερη εγκύκλιο του 
υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Ν. Σιώρη  (εγκ. αριθ. πρωτ. 11712/297/27-
01-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ 29, ΦΑΚ.90) γίνεται λόγος µάλιστα,  για την ανάγκη ανταπόκρισης 
του εκπαιδευτικού κόσµου «στο  εθνικό και παιδαγωγικό» αίτηµα  ανάπτυξης  σχετικών δρά-
σεων και συνιστάται «συνεχής αδιάπτωτος, συστηµατική ολόψυχος αφιέρωσις των εις την ανα-
λαµβανοµένην προσπάθειαν» (11712/297/27-01-71, ό.π.).405  

Για τη στήριξη δε του όλου εγχειρήµατος παρέχονται σαφείς οδηγίες  µέσω εγκυκλίων 
σχετικά µε τη φιλοσοφία υιοθέτησης, τις παραµέτρους ανάπτυξης, τους τοµείς και τα  
ενδεδειγµένα χαρακτηριστικά «επωφελούς» σχολικής ζωής:406 Υπό το πρίσµα αυτό,  προβάλ-
λεται «ως το αποτελεσµατικότερον µέσον διαπαιδαγωγήσεως και ορθού προσανατολισµού 
των νέων» και κατανοείται ως αναπόσπαστο µέρος της διδακτικής πράξης, υπό την προϋπό-
θεση της ουσιαστικής συµµετοχής µαθητών και εκπαιδευτικών. «{…} Αποτελούσα την 
έµπρακτον άσκησιν  των µαθητών εις τα, εκ της κυρίως διδασκαλίας (ουχί σπανίως και κατά 
την αφόρµησιν και την βιωµατικήν προετοιµασίαν της διδασκαλίας) και ούσα οργανικώς συν-
δεδεµένη  µε την εν γένει σχολικήν εργασίαν, είναι υπόθεσις  όλων των διδασκάλων και όλων 
των µαθητών του σχολείου» (ό.π., 2). Συνιστώντας «τον ζωοποιόν περίγυρον της κυρίως δι-
δασκαλίας», εξακτινώνει  τη δράση του σχολείου στους παρακάτω τοµείς: «1) των συνήθων ή 
σταθερών  δραστηριοτήτων, των αναφεροµένων εις την ορθολογικήν οργάνωσιν, εσωτερικήν 

                                                 
405 Ενδεικτικό  του ύφους των εκκλήσεων των επιθεωρητών για εφαρµογή των εγκυκλίων διαταγών 
είναι τα παρακάτω αποσπάσµατα: «Υπενθυµίζοντες υµίν τας δια των υπ’αρίθµ.{…}διαταγάς, 
παρακαλούµεν, όπως και κατά το τρέχον Σχολικόν έτος, συνεχίσητε και εντείνητε τας προσπαθείας  σας 
δια την δηµιουργίαν φιλοκάλου σχολικού περιβάλλοντος εις τα σχολεία σας, την συστηµατικήν οργάνωσιν  
της σχολικής ζωής και της µαθητικής αυτοδιοικήσεως κατά τον πλέον άριστον τρόπον {…}» (εγκ.αριθ. 
πρωτ. 2434/92, 19-10-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η ΕΚΠ.29, ΦΑΚ.91) ή «{…} Πάντα τα ανωτέρω επέβαλον εις ηµάς 
ν’απαιτήσωµεν  πλέον τη συστηµατικήν, έλλογον, σκόπιµον και υπεύθυνον αντιµετώπισης του θέµατος 
υφ’όλων των εκπαιδευτικών {…},εντός βεβαίως της υφισταµένης  σχολικής πραγµατικότητος, εντός της 
οποίας αδηρίτως δρα και κινείται το σχολείο{…}» (εγκ .αριθ.πρωτ.11712/27-01-71, ό.π.)  
406 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έξαρση του ενδιαφέροντος  των στελεχών της εκπαίδευσης για την 
οργάνωση και την υλοποίηση σχολικών δράσεων,  παρατηρείται κατά το σχολικό έτος 1970-71 και 
έχει αφετηρία την υπουργική εγκύκλιο «Σχολική ζωή και Μαθητική αυτοδιοίκηση», αριθ. πρωτ. 
11712/297/27-01-71 (βλ. επίσης εγκ.αριθ. πρωτ. 289/29-03-71 (ό.π.): «Άµεσος και συστηµατική οργά-
νωσις της σχολικής ζωής και της µαθητικής αυτοδιοικήσεως», εγκ.αριθ.πρωτ. 2434/92/19-10-71: 
«Παρέχονται οδηγίαι»). Γενικότερα στρέφεται στην εξασφάλιση των απαιτούµενων προϋποθέσεων για 
την αποτελεσµατικότητά τους, ενώ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την οργάνωση των µαθητικών 
κοινοτήτων και γίνονται αυστηρές επισηµάνσεις για την  εξάλειψη δυσλειτουργικών χαρακτηριστικών 
τους: όπως   (βλ. εγκ.αριθ.πρωτ.289/29-03-71, ό.π.) 
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και εξωτερικήν, της όλης σχολικής εργασίας {…}, 2) των ιδιαιτέρων πνευµατικών εκδηλώ-
σεων{…}, 3) της εξωσχολικής ζωής και κοινοτικής αναπτύξεως {…)» (ό.π.). Στα πλαίσιά τους 
προβλέπονται  δραστηριότητες, όπως: συµµετοχή των  µαθητών στη διακόσµηση και τον ευ-
πρεπισµό του διδακτηρίου και του αυλείου χώρου, στη δηµιουργία και καλλιέργεια του σχο-
λικού κήπου, στον εξοπλισµό και εφοδιασµό του σχολείου µε εποπτικά µέσα, στη λειτουργία 
σχολικής βιβλιοθήκης, µουσείου και ποικίλων συλλογών τάξεων, στη διαµόρφωση των σχο-
λικών κανονισµών, στην οργάνωση επισκέψεων και εκδροµών τάξης, στη διεξαγωγή αθλη-
τικών, λογοτεχνικών, µουσικών εκδηλώσεων, στην έκδοση σχολικών εφηµερίδων, στην οργά-
νωση σχολικών επιτευγµάτων, σε διάφορες εξωσχολικές οργανώσεις, «παρεχούσας όµως 
εγγύησιν της αψόγου και ηθικοπλαστικής λειτουργίας των», σε διάφορες κοινωφελείς εκδη-
λώσεις, συµβατές µε την αποστολή του σχολείου και την αξιοπρέπεια των µαθητών (δεντρο-
φυτεύσεις, εράνους κ.λπ.) και σε «φιλαλλήλους πράξεις» εκτός σχολείου, επ’ευκαρία έκτα-
κτων γεγονότων ή εθνικοθρησκευτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων (ό.π.).  

Ιδιαίτερη πάντως έµφαση δίνεται στο συµπληρωµατικό ρόλο της σχολικής ζωής για την 
επίτευξη των σκοπεύσεων του δηµοτικού σχολείου, καθώς και στην ανάγκη λειτουργικής 
σύνδεσής της µε τη διδασκαλία. Παράλληλα επισηµαίνεται ο αντιπαιδαγωγικός και επιζήµιος 
χαρακτήρας σχετικών  εκδηλώσεων,  µε  µοναδικό σκοπό την επίδειξη  και προβολή προσώ-
πων και συνακολουθία την καταπόνηση του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού»  
(ό.π.).  

Επιπρόσθετα,  για τη διασφάλιση της επωφελούς δράσης της θεσµοθετείται  η  µαθητι-
κή αυτοδιοίκηση µέσα από την οργάνωση µαθητικών κοινοτήτων στις τρείς τελευταίες τάξεις 
του δηµοτικού  και τη συγκρότηση των απαιτούµενων Επιτροπών και Συµβουλίων σε επίπεδο 
σχολείου (βλ. ό.π.). Τονίζεται µάλιστα από τον Επόπτη Εκπαιδεύσεως- Εκπαιδευτικό Σύµ-
βουλο Κ. Μ., σε σχετική εγκύκλιό του µε θέµα: « Άµεσος και συστηµατική οργάνωσις της 
σχολικής ζωής και µαθητικής αυτοδιοικήσεως», η συµβλολή του θεσµού, «ως παιδαγωγικού 
και µορφωτικού µέσου, ως µέσου οµαδικής δράσεως και αναπτύξεως του συνεργατικού 
πνεύµατος», στην αποφυγή ανοργάνωτων και ασύµβατων µε τους σκοπούς σχολείου εξω-
σχολικών εµπειριών (αριθ.πρωτ. 289/29-03-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ 29, ΦΑΚ.90).407 Κατά την 
πρώτη φάση εφαρµογής και λόγω έλλειψης της απαιτούµενης εµπειρίας, προβλέπεται η  ανά 
δίµηνο σύγκληση τακτικής  συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων  ή και  εκτάκτων κατά 
την κρίση του ∆/ντή, για την αξιολόγηση των πραγµατοποιηθεισών δράσεων και τον αδρο-
µερή προγραµµατισµό των µελλοντικών (εγκ.αριθ.πρωτ. 289/29-03-71 και 11712/ 297/27-01-
71, ό.π.). 

Πάντως η εύρυθµη λειτουργία του θεσµού της µαθητικής αυτοδιοίκησης και ως εκ 
τούτου η συµβολή του στην ποιοτική αναβάθµιση της σχολικής ζωής φαίνεται να αµφι-
σβητείται από τους εκπαιδευτικούς. Αν και θεωρούν ότι «είναι εξαίρετος και δηµιουργεί  µε-
ταξύ των µαθητών πλείστας όσας αρετάς  της αυτενεργείας, της ευγενούς αµίλλης, της πειθαρ-
χίας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της κριτικής, του αυτοελέγχου,  της καλαισθησίας», δεί-
χνουν να αγωνιούν στο ενδεχόµενο «κατάχρησης των παρεχόµενων ελευθεριών» και  να εµ-
µένουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο του δασκάλου στη ρύθµιση παραµέτρων της σχολικής ζω-
ής: « Μεγίστη προσοχή δε πρέπει να καταβληθεί  εκ µέρους του διδ/λου  κατά την εφαρµογήν 
του θεσµού τούτου, διότι υπάρχει κίνδυνος να γίνει  κακή χρήσης αυτού και να µη δυνηθούν οι 
µαθηταί να αναβιβάσουν τούτον εις το υψηλόν επίπεδον  της καλής χρήσεως της ελευθερίας που 
θα τους παραχωρηθεί, αλλά να τον µεταβάλουν εις ασυδοσίαν.  Κατόπιν τούτου νοµίζοµεν  ότι η 
εφαρµογή του εν λόγω θεσµού είναι απαραίτητος αλλά και δύσκολος στην εφαρµογή του διότι 
απαιτεί αυστηρόν έλεγχον και συνεχή παραρακολούθησιν εκ µέρους  των διδασκάλων {…}.»  

     (Πρακτικά Συλλόγου ∆ιδασκάλων 1ου ∆ηµ. Σχολ. Τυµπακίου, Πράξις 7/13-10-71,  Γ.Α. Κ.       
                                                 
407
Για µια συνοπτική παρουσίαση της φιλοσοφίας και την εξελικτικής πορείας του θεσµού της µα-

θητικής αυτοδιοίκησης στην ελληνική εκπαίδευση µετά την εµφάνισή του (1923-25), βλ. Καλογιαν-
νάκη-Χουρδάκη, Π. 1990. 
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      Ν. Η, ΕΚΠ. 37, ΦΑΚ.28). 
 Η συµβολή της σχολικής ζωής στην επίτευξη των πολυδιάστατων στοχεύσεων της 

αγωγής τονίζεται συστηµατικά από επιθεωρητές και παιδαγωγούς της περιόδου. Με το σκε-
πτικό ότι «ο σκοπός του σχολείου δεν είναι µόνο διδακτικός αλλά και  παιδαγωγικός», 
στοχεύει δηλαδή,  στη µόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και στην προετοιµασία του 
για την κοινωνική ζωή, ο επιθεωρητής ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως Γ΄ Περιφέρειας Καρδίτσης 
κ. Ευάγγελος Ξηροτύρης, καλεί το σχολείο να λειτουργήσει ως «µικρογραφία της κοινωνικής 
ζωής», δηµιουργώντας,  µε τη χρήση «αυθεντικών  µέσων µόρφωσης», παιδαγωγικού και 
ψυχαγωγικού χαρακτήρα και «πέραν των διδακτικών µέσων και µεθόδων», «πλουσία σχολική 
ζωή»:  «Αν λοιπόν το σχολείο  θέλει να µορφώσει  τους νέους σε προσωπικότητες για να τους  
προ-παρασκευάσει συγχρόνως για την κοινωνική ζωή χρησιµοποιεί: Το λόγο, τη διδασκαλία, το 
παράδειγµα, τις γιορτές κ.λπ. Η κοινωνική ζωή όµως εξελίσσεται. Ο τεχνικός πολιτισµός 
αλµατωδώς προχωρεί. Κάθε φορά κι ένας καινούριος πολιτισµός και µια καινούρια ζωή. Την 
πρόοδο αυτή δεν µπορεί να την παραβλέψει το σχολείο . Γιατί το σχολείο είναι δέκτης αλλά και 
ποµπός. ∆έχεται την κοινωνική µορφή ζωής αλλά στέλνει  σαν από αχτιδοβόληµα τις ακτίνες 
του  για να προωθήσει την κοινωνική αγωγή» ( ∆.Ε.Ε.∆.Ε.Ε., 1972, 137, 21).  

Με έντονη την παρουσία  των παιδαγωγικών επιρροών από το χώρο της Προοδευτικής 
Εκπαίδευσης, της Νέας Αγωγής και του Σχολείου Εργασίας, η σχολική ζωή συνεχίζει να 
προβάλλεται  και κατά την υπό µελέτη περίοδο ως µέσο κοινωνικής αγωγής και  θεραπείας 
των ψυχαγωγικών αναγκών των εκπαιδευόµενων. Επιπρόσθετα εξαίρεται η συµβολή της στη 
στήριξη του παιδαγωγικού διπτύχου  Τέχνης και Επιστήµης, στην αναβάθµιση δηλαδή, του  
«παραµερισµένου» πρακτικού έργου του σχολείου και συνακόλουθα  στην επίτευξη ουµανι-
στικών σκοπεύσεων αγωγής: «Φυσικά το σχολείο δεν έχει σκοπό να προετοιµάσει καλλιτέχνες. 
Έχει όµως σκοπό να  ετοιµάσει «ανθρώπους». Και ο άνθρωπος που δεν επηρεάζεται από το ω-
ραίο, δεν έχει ανθρώπινη ψυχή, δεν έχει καρδιά, αλλά είναι µόνο άξιος για δόλο και προδοσία 
(Σαίξπηρ), δεν µπορεί να έχει ηθικότητα, όπως λέει ο Πλάτων στον Πρωταγόρα. Η τέχνη ε-
ξευγενίζει την ψυχή, απολυτρώνει και ανυψώνει τον άνθρωπο. Για αυτό όλοι µας, αλλά προ-
παντός οι παιδαγωγοί πρέπει να γνωρίζουν πόσο συνυφασµένη είναι η τέχνη µε τη ζωή (για την 
οποία προπαρασκευάζει τους τροφίµους του το σχολείο{…}. Επιστήµη και τέχνη είναι οι δύο 
δυνάµεις µε τις  οποίες ο άνθρωπος δηµιούργησε τον εαυτό του. {…}. Και το σχολείο έχει χρέος 
να στηριχθεί στο δίπτυχο αυτό της επιστήµης και της τέχνης για να καλλιεργήσει έτσι το νου και 
την καρδιά των παιδιών. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη µας ότι ζούµε σε µια εποχή  που χαρα-
κτηρίζεται από µια επιτάχυνση που µεταβάλλει την εποχή µας σε αντικαλλιτεχνική και τους 
ανθρώπους σε µηχανές, µε χαµένο το ρυθµό της ζωής τους, τότε φαίνεται καθαρά ότι το σχολείο  
έχει χρέος να αντιδράσει και να εξασφαλίσει το χαµένο αυτό ρυθµό της εποχής µας µε την 
καλλιέργεια της τέχνης, ώστε τα παιδιά να προπαρασκευάσουν µια ζωή πιο ευχάριστη, πιο 
χαρούµενη, πιο ρυθµική από τη δική µας» (ό.π., 22-23). 408 

Υπό το πρίσµα αυτό, προτείνεται η δηµιουργία σχολικής ζωής, βασισµένης σε αυθε-
ντικές ευκαιρίες κοινωνικής µάθησης και ψυχαγωγίας, όπως:  Σχολικές γιορτές, Μαθητικά 
απογεύµατα,  Μαθητικές εσπερίδες, ψυχαγωγικές εκδροµές, αγωνίσµατα στίβου, οπτικοακου-
στικά µέσα διδασκαλίας και ψυχαγωγίας των µαθητών, χειροτεχνικά εργαστήρια,  µαθητικές 
χορωδίες και στα πλαίσια της οργάνωσης µαθητικής αυτοδιοίκησης, η δηµιουργία µαθητικών 
οµάδων ποικίλων δράσεων (π.χ  σχολικού κήπου, φιλοτελισµού, φυσιογνωστικών συλλογών, 
Ερυθροσταυριτών, Προσκόπων, Σχολικού Συνεταιρισµού, έκδοσης µαθητικού περιοδικού 
κ.λπ.) (ό.π.). 

Παράλληλα όµως, κατά την υπό µελέτη  περίοδο  και µετά τη  φιλελεύθερη εκσυγχρο-
νιστική παρένθεση της µεταρρύθµισης του 1964,  η ανάκαµψη παραδοσιακών  ιδεολογηµά-

                                                 
408
Πρόκειται για την προβολή  χαρακτηριστικών θέσων της φιλελεύθερης εκπαιδευτικής ιδεολογίας, 

σχετικά µε  τη θέαση  της ανθρώπινης προσωπικότητας ως κοινωνικό  πρωτόπλασµα  για τη δηµιουρ-
γία καλύτερης κοινωνίας. Αναλυτικότερα βλ. Μηλιός, Γ. 1993, 97-104.   
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των  από το χώρο του  αντιδραστικού εκσυγχρονιστικού παιδαγωγικού ρεύµατος περί της α-
ντισταθµιστικής επίδρασης της  ελληνοχριστιανικής αγωγής απέναντι στο υλισµό και στην 
κοµµουνιστική επιρροή (Γρόλλιος, Γ.-Τζήκας, Χρ. 2002, xvii), ανανοηµατοδοτούν  τα εκπαι-
δευτικά ιδεώδη και  συνακόλουθα τις προτεραιότητες  της σχολικής ζωής.  Με πρώτιστο σκο-
πό την παροχή εθνικής αγωγής, αφού «αποστολή του σχολείου δεν είναι απλώς η διδασκαλία 
στοιχειωδών γνώσεων αλλά µύησις Εθνική των τέκνων του λαού ώστε να αγαπούν την πατρίδα 
των και να αισθανθούν ότι η µοίρα του Έθνους των  είναι και ιδική των µοίρα» (Βαγιωνάκης, 
Ν., στο ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε., 1969, 119, 19) αλλά και υπό την επήρεια  εκσυγχρονιστικών προτά-
σεων για τη θεωρητική και πρακτική διαµόρφωση µιας µη παραδοσιακής παδαγωγικής, 
απεγκλωβισµένης από την ερβαρτιανή θεωρία, ο σχολικός βίος προσεγγίζεται ως δίαυλος το-
νωσης του εθνικού συναισθήµατος και συνειδητοποίησης της εθνικής ταυτότητας και ει-
δικότερα η εξωσχολική δράση –θεωρούµενος βασικός  τοµέας της σχολικής εργασίας- σαν 
«εστία προαγωγής του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού (Καραµίντζας, ∆., στο Το σχολείο και 
το σπίτι, 1972, 12, 448). 

«Η αγωγή εποµένως εις το σχολείον πρέπει να λαµβάνει βαθέως αποτυπωµένην εθνικήν 
χροιάν. Το σχολείον οφείλει, λαµβάνον υπ’όψιν τη στενήν εξάρτησιν του παιδιού από το ευ-
ρύτερον σύνολον, να παρέχει εις αυτό στοιχεία δια των οποίων θα δύναται αργότερον να  
εξυπηρετεί το σύνολον τούτο. Και ευρύτερον σύνολον, υπέρ του οποίου  δέον να καλλιεργώµεν 
το ενδιαφέρον και την αγάπην των Ελληνοπαίδων είναι η ελληνική κοινωνία, το ελληνικό έ-
θνος» (Βαγιωνάκης, Ν., ό.π.). Κρίνεται έτσι αναγκαία η υποβοήθηση της µαθησιακής δια-
δικασίας  µε  τη συµπερίληψη στο σχολικό πρόγραµµα  κατάλληλων περιεχοµένων µάθησης, 
θρησκευτικού, ιστορικού και πατριδογνωστικού χαρακτήρα και  ανάλογων πρακτικών σε το-
µείς της σχολικής και εξωσχολικής δραστηριοποίησης του σχολείου. 

Είναι εµφανές,  ότι η κρατική ρητορική αναφορικά µε την οργάνωση της σχολικής 
ζωής, απηχώντας θέσεις των φιλελεύθερων εκπαιδευτικών θεωριών για την αναβάθµιση της 
θέσης του µαθητή σε συνεργάτη και αυτόνοµο υποκείµενο στη διαδικασία της µάθησης, στο-
χεύει στον απεγκλωβισµό της σχολικής πράξης από την καταδυνάστευση της  διδακτέας ύλης 
και στην αποφυγή των αρνητικών επιδράσεων του εγκυκλοπαιδικού σχολείου στην ανάπτυξη 
αυτόνοµων προσωπικοτήτων του εγκυκλοπαιδικού σχολείου. Επιπρόσθετα, µε τις προσπά-
θειες οργάνωσης και λειτουργίας του θεσµού µαθητικής αυτοδιοίκησης, καθώς και τη θέ-
σπιση της υποχρεωτικής συµµετοχής σε εκδηλώσεις σχολικής ζωής,  φαίνεται να δίνεται, έµ-
φαση στο «πώς» της µάθησης και ειδικότερα στη διασφάλιση της ποιοτικής συµµετοχής των 
µαθητών στη σχολική εργασία.409 Ασφαλώς όµως  «το ύφος»  των δράσεων που επιλέγονται 
από τους συλλόγους  διδασκόντων, καθορίζει τον χαρακτήρα της σχολικής ζωής και συνα-
κόλουθα την όποια δυναµική της στη διαµόρφωση τελικά του σχολικού κλίµατος. Τίθεται 
συνεπώς το ζήτηµα αν και κατά πόσο η αυτενέργεια, η πρωτοβουλία, η  ελευθερία, ως  χα-
ρακτηριστικά  της «επωφελούς σχολικής ζωής» και αξιώµατα των φιλελεύθερων εκπαι-
δευτικών ρευµάτων, µπορεί να συνυπάρξουν δηµιουργικά, να αναπτυχθούν χωρίς στρεβλώ-
σεις, εκσυγχρονίζοντας τη σχολική εργασία, υπό την κηδεµονία των ελληνοχριστιανικών 
ιδεωδών και άλλων αντιδραστικών παιδαγωγικών ιδεολογηµάτων του µετεµφυλιακού παρελ-
θόντος. Ευνοούν εποµένως  τα σχολικά ήθη της υπό µελέτη περιόδου, καθώς και οι υφι-
στάµενες συνθήκες εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου,  την κα-
τίσχυση συµµετοχικότερων και δηµοκρατικότερων  µορφών µάθησης και ζωής; 

                                                 
409 Χαρακτηριστικές είναι οι επισηµάνσεις του βοηθού Επιθεωρητού Ε΄ Περιφέρειας Αθηνών  για τη 
διάχυση των αρχών του Σχολείου Εργασίας   στην αντίληψη της σχολικής εργασίας και ειδικότερα του 
ρόλου του δασκάλου: «Ενέργεια του διδασκάλου του Ν. Σχολείου σηµαίνει βοήθεια εις την αυτό-
βοήθειαν του παιδιού  και Ν. Σχολείον  σηµαίνει όχι εγκυκλοπαιδικόν µόνο σχολείο, αλλά κυρίως υπο-
βοηθητικόν εις τον τρόπον προσκτήσεως  γνώσεως{…}. ∆εν θέλοµεν να είµεθα υπηρέται της ύλης, 
αλλ’υπηρέται του παιδιού {…}» (Ανδρεαδάκης, Π.,  στο Το Σχολείο και το Σπίτι, 1973,3, 143).   
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Συµπερασµατικά,  αισθητή  γίνεται η διείσδυση του αξιακού συστήµατος της µεταπολε-
µικής ιδεολογίας στα εκπαιδευτικά ιδεώδη αλλά και στον ειδικότερο ρόλο που καλείται να 
διαδραµατίσει το δηµοτικό σχολείο κατά τη διδακτορική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, η  στη-
ριξη της αστικής και φιλελεύθερης ιδεολογίας κατά τη  µεταρρύθµιση του 1964, φαίνεται να 
λειτουργεί ως  παρένθεση στην ιστορία  της ελληνικής εκπαίδευσης  µετά την έλευση του κα-
θεεστώτος. Η απριλιανή δικτατορία ακολουθεί γνώριµα ιδεολογικά µονοπάτια, εµµένοντας 
στην  καλλιέργεια των  «αυθεντικών» ελληνοχριστιανικών αξιών και παραδόσεων, που εµπε-
ριέχονται στο δίπτυχο «Πατρίς-Θρησκεία» και αρµόζουν στο πολιτισµό και στην ένδοξη ι-
στορία του ελληνικού έθνους.  

 Η  εθνική- θρησκευτική- ηθική διαπαιδαγώγηση των Ελλήνων, «επί τη βάσει των 
αξιών του ελληνοχριστιανικού πολιτισµού» (Σύνταγµα 1968, άρθρο 17, παρ.2), σε συνδυα-
σµό µε την εθνική ανάγκη  της προστασίας των νέων από τη διάβρωση των «αλλότριων» και 
ασύµβατων µε την ελληνική φύση και κουλτούρα ιδεών, καθιστά εµφανή  την πρόθεση ο-
λικής  επαναφοράς από τη µετεµφυλιακή ιδεολογική µήτρα της εθνικοφροσύνης,  του γνώρι-
µου ιδεολογήµατος του ελληνοχριστιανισµού,  ως ασπίδα κατά της εξάπλωσης των επικίν-
δυνων και διαβρωτικών για την εθνική συνείδηση κοµµουνιστικών ιδεών.  

Επιπρόσθετα, µε πρόσχηµα την  προσπάθεια  αποκατάστασης του  εθνικού ελλείµµα-
τος  στους τοµείς πολιτικής και κοινωνικής αγωγής και περαιτέρω την εξυγίανση του δηµό-
σιου βίου αλλά  µε εµφανή σκοπό την εξασφάλιση της κοινωνικής υποταγής εν’ονόµατι της 
συµµόρφωσης στο νόµο, το καθεστώς καινοτοµεί, καθιστώντας βασικό πυλώνα των εκπαι-
δευτικών του σκοπεύσεων το ιδεώδες: Κοινωνικώς  Νοµιµόφρον Άτοµο .  

Έτσι µε ιδεολογική αφετηρία οικεία εκπαιδευτικά ιδεώδη του παρελθόντος, εµπλου-
τισµένα,  µε το  ζωτικής σηµασίας για το καθεστώς, αίτηµα της πολιτικής διαπαιδαγώγησης ή 
αναδιαπαιδαγώγησης των Ελλήνων,  ασύµβατου  µε τη φιλοσοφία και τα κεκτηµένα της µε-
ταρρυθµιστικής προσπάθειας  του 1964,  καλείται το δηµοτικό σχολείο, ως «κιβωτός των πε-
πρωµένων της φυλής», να συµβάλει στη αγωγή «καλών καγαθών»,  «αληθών χριστιανών», 
µάλιστα κατά «Ευαγγέλιον» και «κατά την παράδοσιν, Ορθόδοξων Χριστιανών» και φιλό-
νοµων  πολιτών (Το Πιστεύω µας, τ. Β΄, 80-83). 

Ωστόσο, η παιδευτική αποστολή του δηµοτικού σχολείου και κατά την επταετή δικτα-
τορία δεν εξαντλείται εντός των τειχών του. Υπεύθυνο για τη διαπαιδαγώγηση ανηλίκων και 
ενηλίκων καλείται να αναπτύξει ανάλογες ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις.  Κατά την 
υπό µελέτη περίοδο µάλιστα, µε αυξηµένες τις ανάγκες νοµιµοποίησης και επιβίωσης του κα-
θεστώτος, ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να  αποδίδεται στην οργάνωση δραστηριοτήτων σε 
µάλλον πρωτόγνωρους τοµείς του σχολικού και εξωσχολικού βίου (διαφωτιστικές συγκε-
ντρώσεις, εορτασµός της επετείου της 21ης Απριλίου κ.λπ.) και συνακόλουθα στον παρα-
παιδαγωγικό, νοµιµοποιητικό, διαµεσολαβητικό του ρόλο προς την κεντρική εξουσία. 
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10.3. Αρχές  και τοµείς  οργάνωσης  της  σχολικής  ζωής 

 
 
Η προσπάθεια µόρφωσης και καλλιέργειας της Εθνικής-Χριστιανικής και Ηθικής,  

συνείδησης  των µαθητών  κρίνεται αναγκαίο να συµπληρωθεί µε  πλούσια σχολική ζωή,  που 
να συµπεριλαµβάνει τη διοργάνωση τελετών και δράσεων σε διάφορους τοµείς,  τόσο  για 
ενδυνάµωση του εθνικοθρησκευτικού φρονήµατος των µαθητών «αλλά και των γονέων αυ-
τών και των λοιπών ενηλίκων», όσο και για την διασφάλιση της ενεργούς συµµετοχής του 
µαθητικού πληθυσµού στη µαθησιακή διαδικασία. (αριθ.πρωτ. 346/10/5-12-68 εγκύκλιος, 
ΓΑΚ Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87).    

Ωστόσο γίνεται εµφανές ότι οι προσδοκίες των στελεχών της εκπαίδευσης από το 
παιδαγωγικό µέσο «σχολική ζωή» διαφέρουν. Ο Επόπτης Ι΄Ανωτέρας Εκπ/κής Περιφέρειας– 
Εκπαιδευτικός Σύµβουλος Κ.Μ, άνθρωπος που χαρακτηρίζεται  «δηµοκρατικός» και «καταρ-
τισµένος» από ερωτηθέντες δασκάλους –πρώην συνεργάτες του (Συν.6, Συν.10)410 πρωτο-
πορεί, επιµένοντας περισσότερο στην παιδαγωγική της αξία για τη διαµόρφωση θετικού µα-
θησιακού κλίµατος. Επικαλείται έτσι, τη συµβολή της στον αβίαστο έλεγχο της µαθητικής συ-
µπεριφοράς, στην αποφυγή του αυταρχικού διδασκαλικού στιλ, στην υιοθέτηση δηµο-
κρατικών και «αµερόληπτων» πρακτικών επικοινωνίας καθώς και στη δηµιουργία κινήτρων 
για µάθηση µε τη δηµιουργία ζωντανού και ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος (αριθ.πρωτ. 
4/1/8-2-71, ό.π.). Η φιλοσοφία του, σχετικά µε το υπό συζήτηση  θέµα,  διαπερνά τις εγκυ-
κλίους των υφισταµένων του επιθεωρητών - όπως και αναµένεται- καθορίζοντας τις αξιώσεις 
τους από το εκπαιδευτικό προσωπικό και καλλιεργώντας αρχικά  θετικές  προσδοκίες για την 
αναµόρφωση της λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου της περιόδου.   

Η κρατική ρητορική, αποτυπώνοντας τις γενικότερες αντιφάσεις/τάσεις της εκπαι-
δευτικής πολιτικής της περιόδου, όµως  δεν είναι ενιαία.  ∆ιαφοροποιείται ως προς τη σκοπι-
µότητα και το είδος των προτεινόµενων δράσεων, αφού  το ενδιαφέρον  άλλων  αρµοδίων- α-
νώτερων µάλιστα ιεραρχικά- µοιάζει να απορρέει από παραπαιδαγωγικά –ιδεολογικά κίνη-
τρα.  Η σχολική ζωή στην υπουργική εγκύκλιο 141570/118/5-10-67 (ό.π.) απεκδύεται των 
βασικότερων παιδαγωγικών της λειτουργιών και  διασυνδέεται µε την τέλεση σχολικών εκδη-
λώσεων επ’ευκαιρία εθνικών και θρησκευτικών επετείων ή µε την εποικοδοµητική αξιο-
ποίηση του ελεύθερου χρόνου των µαθητών, πρακτικά ανέφικτης λόγω της έλλειψης υλικο-
τεχνικών υποδοµών, αφού όπως οµολογεί και ο ίδιος ο υπουργός: «αυτό απαιτεί την ύπαρξιν 
βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, αιθουσών συγκεντρώσεως, γηπέδων».  

Οι προαναφερόµενες µάλιστα εναλλακτικές προτάσεις,  ενώ θεωρητικά  αποσκοπούν 
«στην επωφελή» εξωσχολική δράση των µαθητών, στην ουσία αναιρούν  βασικά ζητούµενα 
της α-νάπτυξής της, όπως: αυτενέργεια, δηµιουργικότητα, αυτονοµία, ελευθερία. Επιβάλλουν  
ή κα-τευθύνουν  έτσι τους  εκπαιδευόµενους σε συγκεκριµένα ιδεολογικά συµβατά  πλαίσια  
επι-κοινωνίας και δραστηριοποίησης (Προσκοπισµός, Ε.Ε.Σ.Ν, Κατηχητικά σχολεία, Εκκλη-
σιασµός κ.λπ.),  µε την επίκληση του κινδύνου παραπλάνησής τους,  από οργανώσεις αντε-
θνικών και αντικοινωνικών επιδιώξεων (υπουργ. εγκ. 65710/53, ό.π., 2). Η αντίληψη του υ-
πουργού Παιδείας Κ. Καλαµποκιά για το ρόλο και τις αρχές οργάνωσης  της σχολικής ζωής 
επιβεβαιώνει ασφαλώς τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος κατά 

                                                 
410
Το επιστηµονικό του κύρος εγγράφεται στο περιεχόµενο των θεσµικών κειµένων που υπογράφει και 

αποστέλλει στους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας ευθύνης του. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε καµία 
εγκύκλιο του δεν καταγράφεται προπαγανδιστική ρητορική υπέρ του καθεστώτος, σε αντίθεση µε τους 
υφισταµένους του επιθεωρητές όλων των κατώτερων βαθµίδων. Ο λόγος του, επιστηµονικός και  µε 
αναφορές της προοδευτικής εκπαιδευτικής ιδεολογίας, εστιάζεται στην αντιµετώπιση κρίσιµων  παι-
δαγωγικών ζητηµάτων.  
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την πρώτη περίοδο επιβολής του µε αυξηµένες ανάγκες νοµιµοποίησης. Έτσι,  αισθητή γί-
νεται  και στον εξεταζόµενο τοµέα η αποδυνάµωση των παιδαγωγικών στόχων έναντι των πα-
ραπαιδαγωγικών, ιδεολογικά φορτισµένων προτεραιοτήτων. Εποµένως, παραµένει υπό 
διερεύνηση, αν θεωρητικές προοδευτικές παραδοχές και επισηµάνσεις  περί της διδακτικής 
της αξιοποίησης και του καθοριστικού ρόλου της  στην παραγωγή και αξιοποίηση των βιω-
µάτων των µαθητών στη µαθησιακή διαδικασία καθώς και τα ληφθέντα µέτρα εκδηµοκρα-
τισµού του σχολικού βίου µε τη  θεσµοθέτηση και τη λειτουργία  των µαθητικών κοινοτή-
των, µπορεί να επηρεάσουν και να  µεταβάλουν ουσιαστικά τη σχολική ζωή,  όταν  οι ευκαι-
ρίες βίωσης και δράσης των εκπαιδευόµενων, προσδιορίζονται κεντρικά και απόλυτα, µε 
άξονα τα ιδεολογικά προτάγµατα της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος.  

Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη σχολικής ζωής, αποτελώντας βασική προτεραιότητα της 
οργάνωσης και λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου κατά την επταετή δικτατορία, επο-
πτεύεται συστηµατικά από τους ιθύνοντες και συνυπολογίζεται κατά την σύνταξη των υπη-
ρεσιακών εκθέσεων των εκπαιδευτικών (εγκ. 297/71, ό.π.). Ο επιθ. Γ΄ Περιφέρειας Ηρα-
κλείου Ν. Π., αφού αποστέλλει σχετικές οδηγίες για την οργάνωση και τον προγραµµατισµό 
σχολικής ζωής και της µαθητικής αυτοδιοικήσεως, τονίζει: «Εφιστώµεν την προσοχήν πά-
ντων διά την ακριβή τήρησιν και εφαρµογήν των ανωτέρω, προτιθέµενοι να παρακολουθή-
σωµεν  και να αξιολογήσωµεν  ακριβοδικαίως και τας προσπαθείας εκάστου, αλλά και να ελέγ-
ξωµεν πάσαν τυχόν παρατηρηθησοµένην αµέλειαν εν ασκήσει των καθηκόντων σας» (αριθ. 
εγκ.2434/92/19-10-71).  

Εξάλλου, θεσµοθετείται η  απόδοση λόγου προς τους προϊσταµένους,  γενικότερα για 
τις πραγµατοποιηθείσες  ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις  και ειδικότερα από το 1971 
και µετά, για τη λειτουργία του θεσµού της µαθητικής αυτοδιοίκησης.  Έτσι οι διευθυντές συ-
νεχίζουν και κατά την περίοδο της δικτατορίας  να συµπληρώνουν και να υποβάλλουν στους 
οικείους επιθεωρητές, «απαραιτήτως την 30ην εκάστου µηνός», µηνιαίο ∆ελτίον Εκθέσεως της 
κίνησης του σχολείου τους. Πρόκειται για τετρασέλιδο έντυπο µε πίνακες, που παρέχει τη 
δυνατότητα ευσύνοπτης καταγραφής δοµικών στοιχείων της εσωτερικής οργάνωσης και λει-
τουργίας της σχολικής µονάδας, κυρίως σχετικών µε υλικοτεχνικές υποδοµές και πτυχές της 
σχολικής ζωής. Αναλυτικότερα: 411  

� Υλικοτεχνική υποδοµή- προϋποθέσεις επιτυχίας διδασκαλίας και µάθησης (Υ-π) 
:∆ιδακτήριον, Προσωπικόν, Κίνησις Μαθητών, Λοιµώδη νοσήµατα,  Προµή-  
θεια επίπλων, Βιβλιοθήκη, Σχολικός κήπος,  Σχολικόν ταµείον, 

�  Μέσα επικοινωνίας (Μ-ε): Προµήθεια εποπτικών οργάνων, 
�  Μέθοδοι δράσης (Μ-δ): Παιδαγωγικαί συγκεντρώσεις (ηµεροµηνία-συζητη-

θέντα θέµατα), Σχολικές εορταί (ηµεροµηνία και είδος εορτής), ∆ιδακτικοί 
περίπατοι, Εκκλησιασµός, Συµµετοχή µαθητών εις κοινωνικάς εκδηλώσεις 
(∆εντροφύτευσις, Έρανοι κ.λπ., Άλλαι εκδηλώσεις), Σχολή Αγραµµάτων. 

� Συµµετοχή µαθητών σε εξωσχολικές οργανώσεις412 - Λειτουργία Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεµόνων  

Στο ίδιο έντυπο ζητείται σύντοµη καταγραφή της συµβολής του σχολείου στη λει-
τουργία των εγκεκριµένων µαθητικών οργανώσεων (κατηχητικό, οµάδα προσκόπων, Ε.Ε.Σ.Ν. 
κ.λπ.)413 καθώς και η άποψή των διδασκόντων για τις παιδαγωγικές επιδράσεις τους στους 

                                                 
411
Για την κατηγοριοποίηση  των πεδίων  της µηνιαίας έκθεσης, χρησιµοποιούµε τους προτεινόµενους 

άξονες διάρθρωσης της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου,  του Ι. Κανάκη (1995, 8-
9).  
412 Στο πεδίο αυτό τίθενται ερωτήσεις όπως: Υπάρχει οµάς προσκόπων, κατηχητικόν σχολείον, Αθλητική 
οµάς, Μορφ/κός σύλλογος και από τον  Σεπτέµβριο 1967, προστίθεται και σχετικό ερώτηµα για τη 
λειτουργία οµάδας Ε.Ε.Σ.Ν. Ζητείται επίσης η αριθµητική συµµετοχή µαθητών/τριών. (Πηγή: Φάκελος 
Εκθέσεων Λειτουργίας Σχολείου Αγίας Βαρβάρας, Γ.Α.Κ. Ν. Η., ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ. 73). 
413 Με την υπουργική εγκύκλιο 65710/53 (ό.π.), απαγορεύεται ρητά η συµµετοχή των µαθητών σε 
άλλες οργανώσεις εκτός των προαναφερόµενων εγκεκριµένων .   



 231

µαθητές. Εξάλλου, το γεγονός ότι από τα δεκαεπτά πεδία του δελτίου, τα επτά αφορούν 
αποκλειστικά ζητήµατα σχολικής ζωής, αναδεικνύει τις σταθερές προτεραιότητες της εκπαι-
δευτικής πολιτικής σε επίπεδο λειτουργίας του σχολείου  και ειδικότερα σε σχέση µε τη βαρύ-
νουσα σηµασία της οργάνωσης της σχολικής ζωής, πριν και µετά την δικτατορία.  

Εποµένως είναι σαφές ότι το καθεστώς δεν καινοτοµεί αλλά  αξιοποιεί, ενεργοποιεί  και 
ανανοηµατοδοτεί τα υπάρχοντα θεσµικά δεδοµένα  και σχολικά  ήθη της περιόδου, στην προ-
σπάθεια εσωτερικής εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του δηµοτικού σχολείου και για την επί-
τευξη των πολιτικοϊδεολογικών του αναγκών. Ως εκ τούτου, µε το πρόσχηµα της  ευόδωσης 
των  ελληνοχριστιανικών σκοπεύσεων του δηµοτικού σχολείου και ειδικότερα της απόδοσης 
εθνικής χροιάς στη σχολική πράξη, αναδιευθετεί τις προτεραιότητες του σχολικού βίου, 
εντάσσοντας  νέα περιεχόµενα  σε ήδη αποδεκτούς τοµείς σχολικής δράσης.  

Το αυξηµένο ενδιαφέρον του µάλιστα για τους τοµείς:  Πνευµατικές  Εκδηλώσεις,  Εξω-
σχολικής ζωής και Κοινοτικής Ανάπτυξης, αποτυπώνεται και στις σχετικές αξιώσεις του για 
λεπτοµερή  αναφορά των σχετικών πραγµατοποιηθεισών δράσεων τους. Επέρχονται έτσι ά-
µεσα (από το σχολικό έτος 1967-68) τροποποιήσεις στα παρακάτω πεδία του προαναφε-
ρόµενου δελτίου: α)  Παιδαγωγικές  συγκεντρώσεις, που εξειδικεύονται  σε γονέων και κηδε-
µόνων και διδακτικού προσωπικού,  µε πρόσθετα ζητούµενα στοιχεία, αναφορικά µε τον οµι-
λητή δάσκαλο, β) Σχολικαί εορταί, που εµπλουτίζεται µε τη στήλη εορταστικαί εκδηλώσεις, 
για την αδροµερή περιγραφή του προγράµµατος της εορτής, γ) Συµµετοχή των µαθητών σε 
οργανώσεις, που περιλαµβάνει πλέον και το Ε.Ε.Σ.Ν, καθώς και την καταγραφή αναλυτι-
κότερων στοιχείων (Πληροφορίαι- Γνώµαι- Προτάσεις), για τη λειτουργία του Συλλόγου Γο-
νέων και Κηδεµόνων.  Επιπρόσθετα, εκτός  των µηνιαίων εκθέσεων λειτουργίας  σχολείων, οι 
διευθυντές καλούνται να  συντάξουν και να υποβάλουν επιπλέον,  ιδιόχειρη µηνιαία αναφορά 
πραγµατοποιηθεισών δραστηριοτήτων  του διδακτικού προσωπικού  του σχολείου τους (σχο-
λικών εορτών, κοινωνικών εκδηλώσεων µαθητών), µε επισυναπτόµενη κατάσταση των δια-
φωτιστικών οµιλιών που διοργανώθηκαν για την ευρύτερη κοινότητα, καθώς και τριµηνιαία  
κατάσταση προγραµµατισθέντων πριν την λήξη του προηγούµενου τριµήνου. Με τον τρόπο 
αυτό, ζητείται  όχι µόνο απλή καταγραφή αλλά λεπτοµερής περιγραφή των σχολικών πεπραγ-
µένων, ιδιαίτερα στον τοµέα της «εθνικής  διαφώτισης».  

Συνεχίζεται επίσης η σύνταξη και υποβολή ιδιόχειρης Γενικής Ετήσιας Έκθεσης Πε-
πραγµένων στη λήξη κάθε σχολικού έτους. Η  οµοιότητα του ύφους και του περιεχοµένου 
ανάλογων εγγράφων,  µε εξαίρεση µόνο την  αισθητή διαφοροποίησή τους ως προς  τα πεδία: 
Σχολικαί εορταί και  Παιδαγωγικαί συγκεντρώσεις, τη συµπερίληψη περιστασιακά κάποιων 
άλλων τοµέων: Σχολική βιβλιοθήκη κ.λπ., ιδελογικά φορτισµένων, όπως φαίνεται,   καθώς και 
τη σηµείωση µικρών τροποποιήσεων (οφειλόµενων συνήθως στις µεταβολές του διδακτικού 
προσωπικού), δηµιουργεί την εντύπωση της  παγίωσης  εκπαιδευτικών πρακτικών (εκκλησια-
σµός, κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ.),  πριν και µετά την έλευση του καθεστώτος.  

 Εξάλλου,  το όλο υλικό, παραπέµπει περισσότερο σε πράξη τυπικής διεκπεραίωσης του 
επιβεβληµένου θεσµικά  καθήκοντος  απόδοσης λόγου της σχολικής µονάδας,  χωρίς αυ-τό  
ασφαλώς, να  µειώνει τη συµβολή του  στην ανάδειξη ιδιαίτερων  πτυχών της λειτουργίας του 
δηµοτικού σχολείου κατά την υπό µελέτη περίοδο,  µε αφετηρία τους δοµικούς άξονες της 
Έκθεσης:414 ∆ιδακτήριον, Έπιπλα και σκεύη, Εποπτικά µέσα και όργανα, ∆ιδακτικόν προσω-
πικόν, Φοίτησις µαθητών, Υγεία των µαθητών, Πρόοδος των µαθητών, Εκδροµαί και διδακτι-
κοί περίπατοι, Σχολικαί εορταί, Παιδαγωγικαί συγκεντρώσεις, Χειροτεχνική έκθεσις, Εκκλη-
σιασµός και κατηχητικά σχολεία, Σχολαί Αγραµµάτων, Σχολική και εξωσχολική δράσις, Σχολι-
κός Συνεταιρισµός και Σύλλογος Γονέων, Έτεραι κοινωνιακαί εκδηλώσεις, Σχολικόν Ταµείον. 

                                                 
414 Βεβαίως είναι κατανοητό ότι εξ’αιτίας του φόρτου εργασίας κατά τη λήξη του σχολικού έτους, 
όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, όπως : Περί τελέσεως σχολικής εορτής επί τη λήξει των µαθη-
µάτων, περί τελέσεως γυµναστικών επιδείξεων και λοιπών στοιχείων, θα µπορούσε να δικαιολογηθεί η 
στερεοτυπική σύνταξη του περιεχοµένου των εκθέσεων απολογισµού.  
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Εξάλλου, σηµαντικές πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σχολικής ζωής 
και πράξης κατά την επταετή δικτατορία, αντλούνται από τα Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων 
∆ηµοτικών Σχολείων. Έτσι,  στην εναρκτήρια σύσκεψη του συλλόγου διδασκόντων κατά την 
έναρξη του σχολικού έτους µε θέµα «Κατανοµή τάξεων µεταξύ προσωπικού  και ανάληψις 
ειδικών καθηκόντων και υπευθυνοτήτων εκάστου», καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν 
τους τοµείς εσωσχολικής,  εξωσχολικής δράσης και «σχολικού κανονισµού», που  επιθυµούν 
να  δραστηριοποιηθούν, «ώστε να επιτευχθεί και κατά το νέον διδ/κόν έτος, η πλέον επω-
φελής και απρόσκοπτος λειτουργία του  σχολείου και να συνεχίσει το σχολείον µας κατέχει  
πρώτην θέσιν από απόψεως  οργανώσεως, επιδόσεως και αποδόσεως µεταξύ των σχολείων 
της πόλεως» (Πρακτικόν 2ον ∆ηµ. Σχ. 5ου Ηρακλείου, 12-09-70, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 16, ΦΑΚ. 
26). Στο πλαίσιο αυτό, η παράλληλη ανάληψη εξωδιδακτικών καθηκόντων από το εκπαι-
δευτικό προσωπικό και  τους µαθητές,  µε στόχο την έγκαιρη και αποτελεσµατική οργάνωση 
της σχολικής ζωής, συνεχίζει να αποτελεί  βασική πτυχή των  καθηκόντων  του δασκάλου κα-
τά την επταετή δικτατορία και να διασυνδέεται ευθέως µε την εύρυθµη και ποιοτική λει-
τουργία του σχολείου. Συνακόλουθα, η σχολική ζωή διαµορφώνεται µε βάση την ανάληψη υ-
πευθυνοτήτων  από δασκάλους και µαθητές  ως εξής : 415   

    
     

 Πίν. XΙ 

� Τοµέας Εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής εργασίας 

 

                  ∆ΑΣΚΑΛΟΣ         ΜΑΘΗΤΗΣ 
  -Βιβλιοθηκάριος της Σχολικής Βιβλιοθήκης, 
  -Γενικός επόπτης πλουτισµού της κινήσεως  
   των Μαθητικών Βιβλιοθηκών των τάξεων,  
  -Υπεύθυνος για την καλή κατάσταση βιβλίων  
   σε σχολικές βιβλιοθήκες,  φύλαξη,  
  -Επίβλεψη και χρήση  των εποπτικών µέσων  
    και των επίπλων τάξεων και γραφείων,  
  -Οργάνωση και εκτέλεση των πάσης φύσεως  
    σχολικών εκδροµών,  
   -Εποπτεία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων,  
   -Εποπτεία µαθητικής αυτοδιοίκησης. 
 
 

-∆ιακόσµηση και ευπρεπισµός  
σχολικού χώρου,   
-Καλλιέργεια καλλωπιστικών 
φυτών,  
-Καθαριότητα διδακτηρίου και  
ατοµική υγιεινή,   
-Εποπτική παρασκευή της διδασκα-
λίας και συγκέντρωση χρήσιµου 
υλικού,  
-Λειτουργία µαθητικής βιβλιοθή- 
κης, 
- Εµπλουτισµός συλλογών σχολι- 
κού  µουσείου,   
-Οργάνωση ψυχαγωγικών και  
διδακτικών εκδροµών ,  
-Ανάπτυξη φιλοτελισµού,  
 

 
   
 
  
 

 

 

                                                 
415 Υπενθυµίζεται ότι πρόκειται για τους θεσµικά προβλεπόµενους  τοµείς, σύµφωνα  µε την υπουρ-
γική εγκ.αρίθ. πρωτ. 11712/297/27-01-71, ό.π. 
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Πίν.XIΙ 

� Τοµέας Πνευµατικών εκδηλώσεων  
 

             ∆ΑΣΚΑΛΟΣ           ΜΑΘΗΤΗΣ 
-Προπαρασκευή  και εκτέλεση των  
πάσης φύσεως παρελάσεων,  επιδείξεων 
και λοιπών εξωσχολικών εκδηλώσεων  
-Οργάνωση τακτικών και εκτάκτων  
συγκεντρώσεων γονέων στα πλαίσια της  
εθνικής διαφώτισης.  
 

-∆ιοργάνωση σχολικών εορτών  
και χειροτεχνικών  εκθέσεων, 
 

 
     

Πίν.XΙΙΙ 

� Τοµέας Εξωσχολικής ζωής  και κοινοτικής αναπτύξεως  

 

        ∆ΑΣΚΑΛΟΣ        ΜΑΘΗΤΗΣ 
 - Συµβολή στο έργο των εξωσχολικών 
    Οργανώσεων, συντονισµός οµάδων  
-Υπεύθυνος διεξαγωγής εράνων,  
-Συντονισµός και  προσφορά  κοινωφε- 
  λούς έργου (δεντροφυτεύσεις, κατασκευή 
 ηρώου, απογραφές κ.λπ.)   
 

-Συµµετοχή σε οµάδες εξωσχολικών οργα- 
 νώσεων (κατηχητικό σχολείο, Προσκό- 
πων, Ε.Ε.Σ.Ν ) 
-Φοίτηση στο κατηχητικό σχολείο 
-Συµµετοχή σε εράνους 
-Προσφορά κοινωφελούς έργου  (καθαριό- 
τητα  χωριού, δεντροφυτεύσεις,  θελήµατα, 
παροχή πληροφοριών, µεταφορά τροφίµων 
για τη λειτουργία του σχολικού συσσιτίου,  
-Ευαισθητοποίηση γονέων για τη συµµετο- 
χή τους σε κοινωνικές δράσεις 
 

 
 
Συχνές πάντως  είναι οι παρατηρήσεις των επιθεωρητών για  ασύµβατα χαρακτηριστικά 

της σχολικής ζωής µε τις βασικές αρχές αποτελεσµατικής διεξαγωγής τους. Κατονοµάζονται 
έτσι  δυσλειτουργικά χαρακτηριστικά, όπως: «κενού περιεχοµένου τυποποίησις», «έλλειψη 
δέουσας σηµασίας στο θέµα της µαθητικής αυτοδιοίκησης», «σύνθλιψη διδακτικού έργου», 
τάσεις επίδειξης και προβολής προσώπων, εκτροπή µε την οργάνωση φιλολογικών απογευ-
µάτων εις «σαλόνια» µαθητών ή µαθητριών», τυπική διεκπεραίωση των εγκυκλίων,  κ.ά. (εγκ. 
297/71, 289/71, ό.π.). Ως εκ τούτου, αν και το κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής 
και µαθητικών κοινοτήτων, εµφορείται σε µεγάλο βαθµό από σύγχρονες παιδαγωγικές αντι-
λήψεις για το ρόλο τους στη διαµόρφωση αντιαυταρχικού σχολικού κλίµατος, υπάρχουν βά-
σιµες ενδείξεις  αναντιστοιχίας του µε τη σχολική πράξη.  Κατά τη συζήτηση των εκπαιδευ-
τικών πρακτικών του δηµοτικού σχολείου στα πλαίσια της παρούσας µελέτης, θα επικε-
ντρώσουµε το ενδιαφέρον µας στην ανάδειξη των διαφοροποιήσεων και των ιδεολογικών  α-
ναφορών τους την εξεταζόµενη περίοδο.   
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              ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ: ΡΟΛΟΣ  ΚΑΙ   ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ           

                                                 ΚΑΤΑ  ΤΗΝ ΕΠΤΑΕΤΗ  ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
       
  

11.1.  Ο δάσκαλος  ως  αφοσιωµένος παιδαγωγός  και ευσυνείδητος     
                                επαγγελµατίας  

 
Οι προαναφερόµενοι σκοποί  και τοµείς δράσης του δηµοτικού σχολείου, όπως   προ-

διαγράφονται, διαµορφώνουν το σύστηµα σχέσεων, εντός του οποίου καλείται να δράσει ο 
δάσκαλος, ως επαγγελµατίας κατά την επταετή δικτατορία. Η προσέγγιση του κάθε ρόλου 
όµως,  σύµφωνα µε τις θεωρητικές παραδοχές της µελέτης µας, απαιτεί τη συνεκτίµηση δύο 
συµπληρωµατικών ζητηµάτων: α) του πώς ορίζεται το επαγγελµατικό καθήκον του δασκάλου  
µε βάση το κανονιστικό πλαίσιο των θεσµικών κειµένων και τα επικρατούντα σχολικά ήθη 
της περιόδου και β) του όπως υλοποιείται τελικά µε βάση τις προσωπικές  ερµηνείες και 
νοηµατοδοτήσεις των ίδιων των δασκάλων για το επάγγελµά τους. Στα ήδη λεχθέντα  διαφά-
νηκαν  βασικές ιδιότητες  που αναµένεται να αναπτύξει ο δάσκαλος της περιόδου, όπως: α) 
του συνεπούς εκπαιδευτικού λειτουργού, του  αφοσιωµένου στο παιδαγωγικό του έργο και β) 
του εθνικού διαφωτιστή/ κοινωνικού αναµορφωτή, ταγµένου στην ευόδωση των στοχεύσεων 
του απριλιανού καθεστώτος. Παρακάτω ακολουθεί αναλυτικότερη παρουσίαση και κριτική 
προσέγγιση του περιεχόµενου τους. 

Η καταγραφή των επαγγελµατικών προσόντων του δασκάλου µε βάση τα θεσµικά 
κείµενα και την παιδαγωγική σκέψη της περιόδου, απηχεί ιδεαλιστικές προσεγγίσεις από το  
χώρο της µεταρρυθµιστικής παιδαγωγικής και ιδιαίτερα των  γερµανόγλωσσων εκπροσώπων 
του κινήµατος, όπως: G. Kerschensteiner, R.Schneider, E. Spranger κ.λπ.,416 επικεντρωµένες 
σε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ιδανικού δασκάλου. Υπερτονίζεται ο ρόλος του 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε άµεση συνέπεια την υπερεπένδυση προσδοκιών στο αν-
θρώπινο δυναµικό της εκπαίδευσης και την υποβάθµιση της επίδρασης των εκπαιδευτικών 
δοµών. Η ύπαρξη κατάλληλων προσώπων θεωρείται θεµελιώδης όρος επιτυχίας της αγωγής 
και πρωταρχικό µέρος κάθε µεταρρυθµιστικής προσπάθειας του εκπαιδευτικού και συνα-
κόλουθα του κοινωνικού συστήµατος: «Βελτίωση στα σχολεία χωρίς τη βελτίωση αυτού (του 
δασκάλου) είναι αδύνατη κατά τον Rein» ή «όσο θα αξίζουν οι δάσκαλοι, τόσο θα αξίζουν οι 
µαθητές τους, τόσο θα αξίζουν οι λαοί», υποστηρίζει δάσκαλος σε εισήγησή του  σε παιδα-
γωγικό συνέδριο της Ελασσόνας (Καραµίντζας, ∆., στοΤο σχολείο και το σπίτι, 1972,11, 411). 

Συνεκδοχικά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον προσδιορισµό των γνωρισµάτων της 
προσωπικότητας και της δέουσας σχολικής και εξωσχολικής δράσης του δασκάλου, προ-
κειµένου να καταστεί εφικτό το ιδεώδες της «παιδαγωγούσας µόρφωσης» για τη διάπλαση 
ηθικοθρησκευτικών χαρακτήρων. Ο ίδιος εισηγητής, επισηµαίνει: « {…} υπάρχουν και δυο 
είδη διδασκαλίας. Η µια προσπαθεί να µεταδώσει ορισµένο ποσό γνώσεων{…}. Η άλλη παι-
δαγωγούσα προσπαθεί να κάµνει ικανό το παιδί να µπορεί να πράττει τα πάντα, να προτιµά ό-
µως το αγαθόν (Montaigne) ή κατά τον Herbart, σκοπεί την προς την αρετή µόρφωση». Το 
έργον της γίνεται από άξιους παιδαγωγικούς δασκάλους κατά τον Εξαρχόπουλον {…}» (ό.π., 
412). Στο πλαίσιο αυτό, επισηµαίνεται η ανάγκη συνύπαρξης  προσόντων  άσκησης του δι-
δασκαλικού επαγγέλµατος, που αφορούν τόσο φυσικά (σωµατικά και ψυχικά «δώρα», όπως: 
καλή σωµατική διάπλαση, υγεία, καλή εξωτερική εµφάνιση, ενεργητικότητα, ευκινησία σώ-
µατος,  αγάπη προς τα παιδιά και το έργο, έµφυτο παιδαγωγικό τακτ, ιδιοσυγκρασία) όσο και 
επίκτητα χαρακτηριστικά (ιδιότητες λόγω επαγγελµατικής µόρφωσης).  

                                                 
416 Αναλυτικότερα για την προσωπικότητα και το έργο του εκπαιδευτικού, βλ. Πυργιωτάκης, Ι. 2000, 
226-229. 
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Η εικόνα του επαγγελµατικού ρόλου και των καθηκόντων του δασκάλου κατά την επταετή 
δικτατορία, εµπλουτίζεται µε τα δεδοµένα της ανάλυσης των εκθέσεων υπηρεσιακής ικα-
νότητας των εκπαιδευτικών. Οι προσωπικές παρατηρήσεις των επιθεωρητών, ιδιαίτερα κατά 
το διάστηµα 1967-1970, 417 παρέχουν τη δυνατότητα ανάδειξης και εµβάθυνσης πτυχών του 
επαγγελµατικού ρόλου του δασκάλου.  Στο πλαίσιο αυτό, η γενική και ειδική µόρφωση, η 
διδακτική ικανότητα, η ευσυνειδησία, η κοινωνική εµφάνιση και συµπεριφορά, η γενικότερη 
σχολική και εξωσχολική δράση του δασκάλου αποτελούν βασικά στοιχεία προσδιορισµού της 
επαγγελµατικής απόδοσης και επίδοσης του δασκάλου. Εξάλλου, από τη µελέτη των αναφο-
ρών, που συµπεριλαµβάνονται στο πεδίο  «Θεµελιώδη καθήκοντα» των υπηρεσιακών εκθέ-
σεων, αναδεικνύονται οι ιδεατές επιδόσεις σε χαρακτηριστικά και πρακτικές, που θεωρούνται 
ουσιαστικά προσόντα και αφορούν το  ήθος, το  χαρακτήρα, τη συµπεριφορά, την επιστηµονι-
κή κατάρτιση και τη συµβολή του εκπαιδευτικού στην προαγωγή των εκπαιδευτικών ι-
δεωδών. Στο πλαίσιο αυτό, το ιδεώδες επαγγελµατικό προφίλ δασκάλου κατά την υπό µελέτη 
περίοδο, χαρακτηρίζεται από:  

� πίστη προς την πατρίδα και τα ιδανικά του έθνους,  
� προσήλωση στο µεγαλείο της φυλής,  
� νοµιµοφροσύνη,  
� σεβασµό προς τις προϊστάµενες αρχές, 
� επιτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, 
� επιστηµονική κατάρτιση, 
� αποφυγή λήψης υπηρεσιακών αδειών, 
� επαγγελµατική συνέπεια,  
� συναίσθηση της αποστολής του  
� ηθικά, ψυχικά και πνευµατικά προσόντα, 
� άµεµπτη συµπεριφορά εντός και εκτός της υπηρεσίας, 
� συµπόρευση στην αναγεννητική προσπάθεια «της Εθνικής Επαναστάσεως» 

 
    Έκθεσις Υπηρεσιακής Ικανότητας   
   του Χ.Ε., διδασκάλου επί 6ω βαθµώ, δια το Σχολικό έτος 1968-1969,  
   συνταχθείσα  υπό του Επιθεωρητού  ∆ηµοτικών Σχολείων Νεστορίου,  
    Β.Μ. επί 3ω βαθµώ  
     
 « {…}Θ ε µ ελ ι ώ δ η  κ α θ ή κ ο ν τα   
Είναι νοµιµόφρων, νοµοταγής και σέβεται τας Προϊσταµένας του Αρχάς. Έχει αντίληψιν της 
αποστολής του ως εκπ/κού λειτουργού, είναι πρόθυµος, τακτικός εν τη εκτελέσει των υπη-
ρεσιακών του καθηκόντων, αποφεύγει τας αδείας, διάγει ήσυχον και έντιµον βίον  και δεν ασχο-
λείται  µε ξένα προς την υπηρεσίαν του έργα» 
        
      (Ατοµικός Φάκελος Χ.Ε, Υποφάκελος Ε΄Υπηρεσιακή Ικανότης, Γ.Α.Κ.Ν.Η.,  
        αταξινόµητο υλικό) 
 
 Έκθεσις Υπηρεσιακής Ικανότητας του επί 6ω βαθµώ διδασκάλου Μ.Π δια το σχολικόν έτος 
1969-1970, συνταχθείσα υπό του Αναπληρωτού Γενικού Επιθεωρητού {…} Π.Φ. επί βαθµώ 
Επιθεωρητού Α΄ τάξεως 

Ηµεροµηνία Συντάξεως 20-6-1970 

                                                 
417 Μέχρι και το 1970 οι υπηρεσιακές εκθέσεις συντάσσονται από τον επιθεωρητή, µε παρατηρήσεις 
που αφορούν τα υπό αξιολόγηση χαρακτηριστικά και δεν παρουσιάζουν ενιαίο τύπο. Από το 1971 
διατίθενται σε έντυπη µορφή και οι αξιολογητές συµπληρώνουν χαρακτηρισµούς (εξαίρετη, λιάν καλή,  
κ.λπ. ) στα ανάλογα πεδία και κατά βούληση καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους στα στοιχεία:  
«Έτερα προσόντα, µη αναφερθέντα ανωτέρω» και «∆ιαπιστωθέντα ελαττώµατα». 
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Με εκτενείς και επανειληµµένες αναφορές στελεχών της εκπαίδευσης (αριθ. πρωτ. 

2611/86/24-10-68 και  413/ 14/27-2-69, ΓΑΚΝ.Η, ΕΚΠ 29, ΦΑΚ. 87, 327/12/15-2-71, ΕΚΠ. 
29, ΦΑΚ. 90),  υπογραµµίζονται γνωρίσµατα όπως:  

� Η  διδακτική ικανότητα : 
Ως ουσιαστικό προσόν χαρακτηρίζει το επίπεδο επαγγελµατικής ευσυνειδησίας του 

δασκάλου.Κατά τον εκπαιδευτικό σύµβουλο Κων/νο Μαλούκο, συµπεριλαµβάνει  «την πλή-
ρην,  υπό έποψιν  κατοχής και τρόπου προσφοράς της ύλης, προπαρασκευήν εις το διδάσκειν» 
καθώς και  «µετά περισκέψεως και ψυχολογικής ωριµότητας, εφαρµογή διαφόρων µεθόδων 
διδασκαλίας, µακράν νεφελωµατικών διδακτικών µοντερνισµών ή πάγιων διδακτικών συ-
νταγολογίων». Έµφαση δίνεται επίσης στην πλήρη γνώση της διδακτέας ύλης καθώς και στην 
ανάγκην συνεχούς  αυτοµόρφωσης και αυτοεξέλιξης. Η έλλειψη µάλιστα  προπαρασκευής, σε 
επίπεδο τόσο ετήσιας  διδακτέας ύλης όσο και καθηµερινής σχολικής εργασίας, θεωρείται ότι 
υπονοµεύει το αξίωµα της πνευµατικής υπεροχής του δασκάλου έναντι των µαθητών του, 
αφού «η διδασκαλία χωρίς προπαρασκευή καταντά ανιαρή, νεκρή, δεν επιδρά στους µαθητές 
δεν διαµορφώνει» (Καραµίντζας, ∆., ό.π.,  414). Υπό το πρίσµα µάλιστα, αυτό, προβάλλεται 
η αναγκαιότητα  προγραµµατισµού  όχι µόνο της σχολικής εργασίας  αλλά και  των τοµέων 
της εξωσχολικής δράσης (Καραµίντζας, ∆., στο Το Σχολείο και το Σπίτι, 1972, 12, 447).  

Ωστόσο, πέραν της υποχρέωσης επιλογής και εφαρµογής των κατάλληλων διδακτικών 
µεθόδων,καθώς και της προπαρασκευής της διδασκαλίας, πρόσθετο  κριτήριο της επαγγελµα-
τικής επίδοσης του δασκάλου αποτελεί η ποιότητα συµµετοχής των µαθητών στη µαθησιακή 
διαδικασία, απηχώντας απόψεις της προοδευτικής παιδαγωγικής. Ο επιθεωρητής Β.Μ. εξαί-
ροντας  τη διδακτική ικανότητα του δασκάλου Ε.Χ.,  κατά τη διάρκεια της επιθεώρησής του 
στο µάθηµα της Γραµµατικής, διαπιστώνει:  

 
« Οι  µαθηταί µε άνεσιν  ευρίσκουν  τας διαφοράς αυτενεργούντες. {…}.Τέλος ο δάσκαλος 

αναθέτει εργασίας κατ’οίκον.  Οι µαθηταί είναι ησκηµένοι  εις µεθοδικήν εργασίαν. Έχουν 
αποκτήσει την δυνατότητα να  διατυπώνουν ελευθέρως  και ορθώς τας σκέψεις τους. Ο ∆ιδ/λος 
παρουσιάζει  σύστηµα εις την εργασίαν του και µέθοδον εις την διδασκαλίαν του{…}. Προ-
σέρχεται πάντα προετοιµασµένος  δια τη διδασκαλίαν του. ∆ιατηρεί πλουσίαν  ατοµικήν βιβλιο-
θήκην αφ’ης αυτοµορφώνεται και αυτοεξελίσσεται. {…}.» Ατοµικός Φάκελος Χ.Ε, Υποφά-
κελος Ε΄Υπηρεσιακή Ικανότης, Γ.Α.Κ.Ν.Η., αταξινόµητο υλικό) 

 
Εξάλλου γνωρίσµατα, όπως: «παιδαγωγική και διδακτική ενηµερότης, «παιδευτική καλ-

λιέργεια, φρονηµατισµός, ψυχική επαφή, διδακτική ικανότης, προπαρασκευή για την δι-
δασκαλίαν, µεθοδικότης, έλεγχος εργασιών των µαθητών, ψυχική και πνευµατική επαφή µετά 
των µαθητών, συµπεριφορά, επιβάλλον, χρήσις εποπτικών και βοηθητικών εν γένει µέσων, 
γλωσσική εκφραστική ικανότης», θεωρούνται ουσιαστικά προσόντα για την εκτέλεση  του 
διδασκαλικού καθήκοντος (Έντυπο Εκθέσεως Υπηρεσιακής Ικανότητος, Ατοµικοί φάκελοι 
δασκάλων, Υποφάκελος Ε΄, Γ.Α.Κ.Ν.Η, Αταξινόµητο υλικό).  

 
� Η παιδαγωγική αγάπη 

 
Η απέραντη αγάπη και  αποδοχή άνευ όρων των µαθητών του,  η αφοσίωση «εις το 

θείον έργον του» ή στο υπηρεσιακό καθήκον, ως βασική παράµετρος επαγγελµατικής 
αποτελεσµατικότητας («µεγίστης δυνατής αποδόσεως») και συνακόλουθης καταξίωσης. Από 
τον Επόπτη Ι΄Ανωτέρας Εκπαιδευτικής Περιφέρειας και Εκπαιδευτικό Σύµβουλο, Κ.Μ, 
γίνεται λόγος  µάλιστα για «ανθρωποπλαστικό καθήκον», µε κύριο γνώρισµα «την πηγαίαν  
παιδαγωγικήν  προς τον µαθητήν  αγάπην, {…}, η οποία σέβεται την οντότητα και προσωπικό-
τητα παντός µαθητού{…}. Εξ’ άλλου, η τοιαύτη αγάπη, διατηρούσα καθαράν την καρδίαν, αδιά-
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πτωτον τον ενθουσιασµόν και θερµουργόν την πνοήν του ∆ιδασκάλου, αντιµετωπίζει  επιτυχώς 
τας δυµενείς συνθήκας και τας κακοβούλους αντιδράσεις  και δηµιουργεί έργον αξιόλογον και 
παρά πάντων αναγνωριζόµενον» (εγκ. 1189/30-8-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 91).418 

 
� Η  ενάρετη προσωπικότητα  και η συναίσθηση της υψηλής  κοινωνικής αποστολής του  

 
Η ευαισθησία  του δασκάλου προς το παιδευτικό έργο του και η αίσθηση του λειτουρ-

γήµατος που επιτελεί. Ως πρότυπο δηλαδή διδασκαλικής προσωπικότητας και συµπεριφοράς 
προβάλλεται «ο κοινωνικός τύπος» του G. Kerchensteiner, που διακρίνεται από την κλίση και 
την κλήση του στο έργο του και αντιλαµβάνεται το έργο του ως πρόσκληση προσφοράς στον 
εκπαιδευόµενο άνθρωπο (Kerchensteiner, G. 1921, όπως µεταφέρεται στο  Πυργιωτάκης, Ι., 
ό.π., 227-228). Ο επιθεωρητής Α.Κ, σε παιδαγωγικό συνέδριο της Περιφέρειας Φωκίδος, 
συζητώντας πτυχές του παιδαγωγικού ζητήµατος: «∆ιδάσκαλος- Παιδί- ∆ιδασκαλία»,  τονίζει 
την ανάγκη καλλιέργειας «Ελληνικής, ηθικής προσωπικότητας», µε άρτια επιστηµονική και 
διδακτική συγκρότηση. Υπό το πρίσµα αυτό, συνιστώσες της, όπως η  ενσάρκωση «των υψη-
λών Εθνικών Ιδεωδών και Παραδόσεων»,  η εις βάθος κατοχή του Ελληνικού Πολιτισµού 
{…}, η  προσήλωση και πίστη στη  Θρησκεία και την Πατρίδα» {…} και εν τέλει η ενάρετη 
προσωπικότητα µε  «χριστιανικήν, ηθική και Εθνική συνείδησην», θεωρούνται απαραίτητες 
προϋποθέσεις της επωφελούς αγωγής για τον εκπαιδευόµενο αλλά και για την υλική, ηθική 
και πνευµατική  αναγέννηση του Έθνους και της φυλής  ( Στο ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε.,1970, 125, 44).     

Εξάλλου, ενδεικτικές των κυρίαρχων παιδαγωγικών τάσεων της περιόδου είναι αντι-
λήψεις για την πρωταρχική και ανεκτίµητη αξία «της διδασκαλικής ιδιοφυίας, ως έµφυτου 
χαρακτηριστικού της προσωπικότητας του δασκάλου»:«Την διδασκαλικήν ιδιοφυία ελλεί-
πουσαν, καµία επιστήµη ούτε µέθοδος ούτε µόρφωσις  είναι εις θέσιν να αναπληρώσει. Κατά 
ένα τρόπον ο  διδάσκαλος είναι καλλιτέχνης εν τη αγωγή, ή δε οποιαδήποτε  µόρφωσις  δεν έχει 
την δύναµιν να καταστήσει οιονδήποτε άτοµον καλλιτέχνην εν τη αγωγή. Αντιθέτως, ο κατέχων 
αυτήν την παιδαγωγικήν κλήσιν είναι δυνατόν ν’αναπληρώσει µεγάλως την παρ’ αυτώ έλλειψιν 
επιµεληµένης µεθοδολογικής καταρτίσεως» (Ανδρεαδάκης, Π., Στο Το Σχολείο και Σπίτι, 1973, 
3, 140). Υπό το πρίσµα αυτό, η πνοή, ως «φαινόµενον σύνδροµον της διδασκαλικής πίστεως 
και η γνώση, «απότοκος αδιαλείπτου και ενδελεχούς µελέτης  και ερεύνης της Επιστήµης της 
Αγωγής», προσεγγίζονται από το γενικό  επιθεωρητή Θ΄ Περιφέρειας Νοµού Ηρακλείου, ως 
προϋποθέσεις άσκησης του διδασκαλικού επαγγέλµατος. 

 
� Η απεµπόληση της δηµοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας και η υπηρεσιακή ευσυνειδησία 

 
Η αντίληψη των επαγγελµατικών δικαιωµάτων ως «έννοµος τόκος της ευσυνείδητης 

εκπλήρωσης του υπηρεσιακών καθηκόντων, η οποία εµπεριέχει την καρποφόρα αξιοποίηση 
της επιστηµονικής γνώσης. Καθίσταται επίσης σαφές ότι η δηµοσιουπαλληλική νοοτροπία 
δεν ταιριάζει µε το διδασκαλικό λειτούργηµα και «τη µορφήν αυτού του αληθούς λειτουργού 
της Παιδείας, όστις ασκεί το υψηλόν αυτού έργον ουχί απλώς ως εργολήπτης, αλλ’ως δηµιουρ-
γός και εργοδότης εαυτού» (413/ 14/27-2-69, Γ.ΑΚ.Ν.Η, ΕΚΠ 29). Υπό το πρίσµα αυτό, η  

                                                 
418 Ανάλογες απόψεις προβάλλονται και από τον παιδαγωγικό τύπο της περιόδου. Ο Ευρ. Σούρλας, σε 
άρθρο του στο ∆.Ε.Ε.∆.Ε.Ε. (1972, 137, 9-12), επικαλoύµενος τις απόψεις Γερµανών παιδαγωγών  
(Sturne, Spranger), υποστηρίζει: Κυρίαρχες παιδαγωγικές απόψεις της εποχής: « Η καρδιά είναι εκείνη 
που κάµνει τον δάσκαλον. Μονάχα δηλαδή όποιος εµψυχώνεται από Πεσταλότσειον παιδαγωγικήν 
αγάπη προς το παιδί και προς τον έφηβον, από τη µορφήν δηλαδή της παιδαγωγικής αγάπης που έχει τες 
ρίζες της στην θρησκευτικότητα, αυτός διακηρύσσει, ο ως άνων µνηµονευθείς διάσηµος Γερµανός εκπαι-
δευτικός  Sturne αυτός πρέπει να γίνει δάσκαλος. Το θέλει η µοίρα του. Είναι η προσταγή της µοίρας 
του». 
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ηθική ικανοποίηση θεωρείται συνοδό συναίσθηµα της εκπλήρωσης του υπηρεσιακού χρέους 
και  «εκ του εσωτερικού  οφείλειν εκπηγάζοντος µόχθου».  

Εξάλλου η ευσυνείδητη εκπλήρωση των υπηρεσιακών καθηκόντων εµπεριέχει στοιχεία 
όπως: αγάπη και αφοσίωση στο διδασκαλικό έργο, το σχολείο και το παιδί, υπερωριακή ερ-
γασία,  έγκαιρη προσέλευση και χωρίς καθυστερήσεις στο σχολείο, σχολαστική εφαρµογή 
του ωρολογίου προγράµµατος και  τήρηση των υπηρεσιακών υποχρεώσεων, πίστη, αγάπη και 
αφοσίωση στην Πατρίδα και τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. 

 
� Η δηµιουργία ηθικών όρων εργασίας  

 
Ζητείται να δοθεί έµφαση στο σεβασµό των αρχών «του απαραβιάστου» και «της κα-

θολικότητας» του Νόµου και  την υπενθύµιση ότι «εν τη εκπαιδεύσει δεν υπάρχουν περιπτώ-
σεις, δικαιολογούσαι την θεµιτήν ή συγγνωστήν παρανοµίαν». Στο πλαίσιο αυτό τονίζεται η 
ανάγκη αµερόληπτης και δίκαιης συµπεριφοράς του δασκάλου στο σχολικό περιβάλλον, µε α-
πώτερο σκοπό τη µετατροπή της διδασκαλικής εξουσίας σε ενεργό αναπαράσταση των σχο-
λικών κανονισµών, «προ των οποίων πάντες είναι ίσοι, µη επιτρεποµένων υπαναχωρήσεων ή 
µεροληπτικών και διακριτικών µεταχειρίσεων»,  µέσα από βιωµατικές εµπειρίες σε επίπεδο 
σχολικής ζωής. Συνεκδοχικά, η αντικειµενικότητα και η αποφυγή διακρίσεων  προβάλλονται 
ως χαρακτηριστικά της διοικητικής κουλτούρας του σχολείου και της ενδεδειγµένης συµπε-
ριφοράς των εκπαιδευτικών. Έτσι,  η ορθή και δίκαιη κρίση  της εργασίας των µαθητών, η τη-
ρηση της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας, η αξιοπρέπεια και ανιδιοτέλεια στις σχέσεις τού δα-
σκάλου µε τους µαθητές και τις οικογένειές τους, θεωρούνται επίσης βασικές συνιστώσες της 
υπηρεσιακής ευσυνειδησίας του εκπαιδευτικού. 

 
�    Η διοικητική δεξιότητα 

Πρόκειται για την ικανότητα και το συναφές καθήκον επιβολής στους µαθητές,  δια-
σφάλισης της τάξης και της ευρυθµίας στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, οργάνωσης, διεύ-
θυνσης, συντονισµού του εκπαιδευτικού έργου, εξασφάλισης υλικοτεχνικού εξοπλισµού,  ά-
σκησης εποπτικών καθηκόντων για τον έλεγχο των υφισταµένων, απόκτησης κύρους µεταξύ 
των συναδέλφων και των γονέων και µαθητών, ενηµερότητας στην υπηρεσία  Γραφείου και 
σε ευρύτερα διοικητικά θέµατα. 

  
« Ο  ∆ιδ/λος ούτος είναι λίαν σοβαρός  και επιβλητικός. Επιβάλλεται διά του ήθους, της 

ευγενείας και της καλωσύνης του εις τους µαθητάς.  Τηρεί την τάξιν κατά την διδασκαλίαν  και 
έχει αποσπάσει αµέριστον  την αγάπην των µαθητών του. Εν τη αιθούση διδασκαλίας κρατεί 
τάξις, καθαριότης και φιλοκαλία. Ο ∆ιδ/λος ούτος ανέλαβεν την διεύθυνσιν του νεοϊδρυθέντος 
σχολείου και επέδειξεν ζήλον κατά  την οργάνωσίν  του. Κατέβαλεν προσπαθείας διά την αρτίαν 
συγκρότησιν του αρχείου, διά  προµήθειαν εποπτικών µέσων και επίπλων. Ασκεί διοίκησιν κατά  
σώφρονα και λογικόν τρόπον. Κατέχει τη σχολικήν νοµοθεσίαν  ήν ερµηνεύει και εφαρµόζει 
ορθώς.» 

(Έκθεση υπηρεσιακής ικανότητος 1969-1970, Ατοµικός Φάκελος Χ.Ε, Υποφάκελος   
 Ε΄Υπηρεσιακή Ικανότης, Γ.Α.Κ.Ν.Η., αταξινόµητο υλικό) 
            

�  Η πρότυπη συµπεριφορά και διαβίωση του δασκάλου 
 
Η  υποδειγµατική εξωτερική εµφάνιση, συµπεριφορά και ο τρόπος ζωής του δασκάλου, 

προκειµένου να αποτρέψει, όπως τονίζεται σε υπουργικές εγκυκλίους (υπ’αρίθµ.118/ 141570/ 
5-10-67,153675/7-11-69), τη µύηση των µαθητών του σε «επιβλαβείς ξένας συνηθείας  και 
ιδεολογικάς τάσεις, αι οποίαι συντελούν εις την κατάλυσιν των υψηλών αξιών της ζωής». 
Εξάλλου, σύµφωνα µε τις κυρίαρχες παιδαγωγικές αντιλήψεις της περιόδου, η πρότυπη 
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διαβίωση επιβάλλεται  από την  ευθύνη πνευµατικής ηγεσίας της ευρύτερης κοινότητας, που 
εµπεριέχει ο διδασκαλικός ρόλος.   

Υπό το πρίσµα αυτό, ως «οφθαλµός του χωρίου του και «καταυγάζουσα κορυφή»,   
προς την  οποίαν  «ατενίζουν όλων τα βλέµµατα{…}, « πόλος έλξης», «κέντρον και παλµός 
ζωής», καλείται να επιδείξει άµεµπτη ηθική συµπεριφορά (εγκ. αριθ.πρωτ. 559/11/25-2-70, 
∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε., 1970, 123, 17).  Με το σκεπτικό ότι  «η νεότης ζητεί πρότυπα προς µίµησιν και 
σεις καλείσθε να προσφέρετε ταύτα», επισηµαίνεται (υπ’αρίθµ. 118/ 141570/5-10-67, ό.π.), 
στους εκπαιδευτικούς, το καθήκον προσφοράς ζωντανού παραδείγµατος, προκαλούντος τον 
σεβασµόν,  την αγάπην, τον θαυµασµόν. «Ίστασθε επί βάθρου υψηλού και οι οφθαλµοί των 
µαθητών  είναι  εστραµµένοι  προς υµάς.  Όταν βλέπωσιν ότι δεν διδάσκετε µόνον, αλλά δια-
βιοίτε  συµφώνως προς την διδασκαλίαν σας, τότε γίνεσθε αυτοµάτως τα πρότυπά των».  

Εξάλλου, οι επιθεωρητές, ασκώντας έλεγχο στην προσωπική ζωή ων εκπαιδευτικών, 
προβαίνουν σε αυστηρές συστάσεις, για την αποφυγή ασύµβατων συµπεριφορών µε τη φύση 
του διδασκαλικού επαγγέλµατος, όπως: «ακατάσχετος χαρτοπαιξία και οινοποσία». Σε σχε-
τική εγκύκλιο µε θέµα: « Ενηµέρωσις του κοινού επί των ολεθρίων συνεπειών της οινοποσίας 
και χαρτοπαιξίας», ο επιθεωρητής Γρεβενών ∆.Π.,  αφού υπενθυµίζει  το επιβεβληµένο διδα-
σκαλικό καθήκον επωφελούς διάθεσης του ελεύθερου χρόνου για την ανάπτυξη αγαθοποιού 
κοινωνικής δράσης και πληροφορεί «ότι κατά τας απογευµατινάς επισκέψεις του κ. Νοµάρχου 
µας εις τα χωρία του Νοµού, περιέπεσεν  εις την αντίληψην αυτού ότι ένιοι εξ’υµών, επιδίδεσθε 
κατά σύστηµα εις την χαρτοπαιξίαν, πολλάκις  και πέραν της 10ης νυκτερινής», επισηµαίνει: «Το 
φαινόµενον τούτο, εκδήλωσις ήκιστα τιµητική διά δηµόσιον λειτουργόν  και δη Έλληνα ∆ιδά-
σκαλον, δέον να εκλείψει  παντελώς. Εν εναντία περιπτώσει θέλει επισύρει  τας αυστηροτέρας 
κατά  των υπευθύνων κυρώσεις» (εγκ.αριθ.πρωτ. 559/11/25-2-70, ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε., 1970, 123, 
16-18).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή των χαρακτηριστικών «της εξαίρετης» κοινω-
νικής εµφάνισης και συµπεριφοράς του  δασκάλου Ε.Χ στην έκθεση υπηρεσιακής ικανότητας 
του: 

«Ο δάσκαλος τούτος είναι υγιής σωµατικώς τε και πνευµατικώς µε πολύ καλήν και α-
ξιοπρεπή εµφάνισιν και υψηλού αναστήµατος. Είναι αντιλήψεως και ευστροφίας λίαν ικανο-
ποιητικής διαθέτει µνήµην, κρίσιν και ενεργητικότητα. ∆ιάγει ατοµικόν βίον αδιάβλητον. Ευγε-
νής,  πρόθυµος, σώφρων, σοβαρός, ευπροσήγορος,  έντιµος, χρηστοήθης, ειλικρινής. Απολαύει 
βαθυτάτου σεβασµού και αγάπης από µέρους των µαθητών και χαίρει άκρας εκτιµήσεως από 
µερους της κοινωνίας. Σέβεται τας προϊσταµένας του αρχάς και συµπεριφέρεται προς αυτάς 
αψόγως. ∆ι’ο χαρακτηρίζοµεν τούτον από απόψεως κοινωνικής εµφανίσεως και συµπεριφοράς 
εξαίρετον.»  

(Έκθεση υπηρεσιακής ικανότητος 1969-1970, Ατοµικός Φάκελος Χ.Ε, Υποφάκελος   
 Ε΄Υπηρεσιακή Ικανότης, Γ.Α.Κ.Ν.Η., αταξινόµητο υλικό) 
 
 «{…}Θεµελιώδη Καθήκοντα αυτού:  ∆ια της εργατικότητος και των γνώσεών του δει-

κνύει Πίστιν εις την Πατρίδα και τα Εθνικά ιδεώδη. Έχει καλλιεργηµένον το συναίσθηµα 
ευθύνης, υπακούει εις τας διαταγάς των Προϊσταµένων του και έχει λάβει σαφήν θέσιν έναντι 
της αναγεννητικής προσπαθείας της Εθνικής Επαναστάσεως. Κατά τον εορτασµόν  της 3ης 
επετείου της 21ης Απριλίου 1967, ωµίλησεν εις την κεντρικήν πλατείαν της Πόλεως Χανίων 
ενώπιον χιλιάδων λαού, αναπτύξας µε γλαφυρότητα τα επιτεύγµατα της Εθνοσωτηρίου Επανα-
στάσεως. Τας πλουσίας δυνάµεις του διαθέτει  εις την υπηρεσίαν του καλού, του ηθικού και της 
εξυπηρετήσεως των πολιτών. Παρακολουθεί την εξέλιξιν της επιστήµης και είναι βιβλιόφι-
λος.{…}. Εργάζεται λίαν ευσυνειδήτως, συνεργαζόµενος  αρµονικότατα{…}, διακατέχεται υπό 
του πνεύµατος της εξυπηρετήσεως των εντός του Γραφείου εισερχοµένων{…}. Σηµειούµεν ότι 
οι κάτοικοι των χωρίων εις τα οποία υπηρέτησεν, εκφράζονται λίαν κολακευτικώς δια τον δι-
δάσκαλον τούτον{…}» 
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      (Ατοµικός Φάκελος Μ.Π.,  Υποφάκελος Ε΄ Υπηρεσιακή Ικανότης, Γ.Α.Κ.Ν.Η.,    
       αταξινόµητο υλικό). 
 
Η αντίληψη όµως του επαγγελµατικού ρόλου του δασκάλου σύµφωνα µε τα θεσµικά 

κείµενα της περιόδου, εµπλουτίζεται µε τη συµπερίληψη της διαφωτιστικής του δράσης, η 
οποία  µάλιστα, υπό συνθήκες έντονης ιδεολογικοποίησης της λειτουργίας του σχολείου, 
φαίνεται να αποκτά βαρύνουσα σηµασία. Στο πλαίσιο αυτό η εκλαϊκευση και διάχυση της 
πολιτικής του απριλιανού καθεστώτος ανατίθεται στο δάσκαλο, είτε µε τη συστηµατοποίηση 
των προβλεπόµενων διαφωτιστικών του καθηκόντων είτε µε την ανάληψη έκτακτων δρά-
σεων, όταν κρίνεται απαραίτητο. 419  

                    
 
 
 
 

                                                 
419 Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η επιστράτευσή του στην εκτεταµένη επιχείρηση προπαγάν-
δας για το νέο  «Σύνταγµα» του 1968. 
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11.2. Ο δάσκαλος  ως  κοινωνικός παιδαγωγός  και  ένθερµος εθνικός  διαφωτιστής  
            
           

«Μεταβληθείτε, εγκατασπαρµένοι εις τα ακρωρείας της ηρωικής µεγαλονήσου  Κρήτης 
 και διαπνεόµενοι υπό του Πνεύµατος της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967 
 εις οτρηρούς πρευσβευτάς  του αναδηµιουργικού ρόλου της Εθνικής Κυβερνήσεως» 

 
         (εγκύκλιος αριθ.πρωτ. 2905/17-10-68, Γ.Α.Κ.N.H., ΕΚΠ. 29,ΦΑΚ.88) 
 

Έκδηλα είναι τα ίχνη εθνικιστικού λόγου σε επίπεδο ρητορικής για τον προσδιορισµό 
του ρόλου του σχολείου και της δράσης  των λειτουργών του. Στο σχολείο, «κιβωτό των πε-
πρωµένων της ελληνικής φυλής» ή «Άγιον Τέµενος του Έθνους», καλείται ο Έλληνας δάσκα-
λος, «αφανής εθνικός ήρως» και «σεµνός σκαπανέας του µέλλοντος της πατρίδος» να συνε-
χίζει να εργάζεται, ως «φλογερός λαµπαδηδρόµος  του ανεσπέρου φωτός της αιωνίας Ελλά-
δας», µεταλαµπαδεύοντας «το φως του ελληνικού πολιτισµού  εις τας ελληνικάς ψυχάς» (εγκ. 
αριθ. πρωτ. 65710/53, 153675/7-11-69, ό.π.). Η  υπόµνηση και προβολή του προγονικού κλέ-
ους, συνοδευόµενη από αυθαίρετες ταυτίσεις, παροµοιώσεις και αναφορές στη διαχρονική 
µεγαλειώδη προσφορά του δασκάλου, αξιοποιείται εµφανώς για την οριοθέτηση της αρµό-
ζουσας ηρωικής συµπεριφοράς του εκπαιδευτικού κόσµου και  «εις την  εποχήν ριζικών διαρ-
θρωτικών  επί τα βελτίω µεταβολών της Εθνικής µας Παιδείας». (14/1/31-3-71 εγκ.  Aν. Επιθ. 
Γόρτυνος, Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 90).  

Μάλιστα, ως  πηγή άρδευσης προτύπων φωτισµένων δασκάλων και µαθητών µε 
πατριωτικά αισθήµατα, απαραίτητων «για την αναγεννητικήν προσπάθειαν της Εθνικής Κυ-
βερνήσεως»,  υποδεικνύεται από τον  Σπ. ∆ηµητράκο, υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων,  αντίστοιχα,  «η πινακοθήκη των ανιδιοτελών, σοφών και πρωτοπόρων διδασκά-
λων του Γένους, «των πολύφωτων δασκάλων του εθνικού στερεώµατος»  και των  αγωνι-
στών, ηρώων, αγνών πατριωτών του εικοσιένα (636/29/19-3-71 εγκ. Aναπλ. Επιθ. Γόρτυνος, 
Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 90): «{…}Με τον προφορικόν και γραπτόν λόγον των εφώτισαν, 
αφύπνισαν, εποδηγέτησαν. Γονυπετούµεν προ των αθανάτων  µορφών των{…}. Την σκυτάλην 
του ωραίου πνευµατικού αγώνος των διδασκάλων του Γένους παρέλαβον οι µαθητές τους. Τα 
σχολεία εις τα οποία εδίδαξαν, έγιναν ο δούρειος ίππος, εκ του οποίου εξήλθον οι ήρωες του 
∆ραγατσανίου, των ∆ερβενακίων, του Μεσολογγίου. Ο πατριωτισµός και η αυτοθυσία των 
ηρώων  του Εικοσιένα  είναι βλάστηµα και καρπός της φωτιστικής διδαχής  και του αφυπνιστι-
κού λόγου των διδασκάλων του Γένους.{…}. Αντλήσατε αµφότεροι από την εθνικήν αυτήν δε-
ξαµενήν το πνευµατικόν ύδωρ και αρδεύσατε τας ψυχάς σας  διά να είσθε εις θέσιν να αρδεύετε  
τα χερσωµένα εδάφη της κοινωνίας µας, την οποίαν αποξηραίνουν ο κακός µοντερνισµός, η έλ-
λειψις πατριωτικής εξάρσεως και η στενόκαρδη συµπεριφορά των ανθρώπων» ( εγκ.αριθ.πρωτ. 
636/29/19-3-71 , ό.π.) 

 Τα στελέχη της εκπαίδευσης, σ’ όλο το φάσµα της ιεραρχίας (υπουργοί, υφυπουργοί, 
νοµάρχες, γενικοί, νοµαρχιακοί, αναπληρωτές επιθεωρητές κ.λπ.),  «καταφεύγουν» κατά την 
επικοινωνία τους µε το εκπαιδευτικό προσωπικό,  στο αλησµόνητο, ένδοξο παρελθόν, επιχει-
ρώντας αφενός  να δηµιουργήσουν  τα κίνητρα ταυτίσεων µε το πρότυπο του ήρωα δα-
σκάλου- πρωτοπόρου «στον ευγενή αγώνα, που διεξάγει  «µετ’ αποστολικού πάθους, η Εθνι-
κή Κυβέρνησις της χώρας», σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις Νοµαρχιακού Επιθεωρητή ∆ηµο-
τικής Εκπ/σης (αριθ. πρωτ. 4/1/8-2-71 εγκύκλιος κοινοποιηθείσα µε την αριθ.14/1/31-3-71 
εγκύκλιος Aναπλ. Επιθ. Γόρτυνος, ό.π.) και αφετέρου να προσδιορίσουν τη συµβολή του 
στην υιοθέτηση προτύπων από τη νέα γενιά, συµβατών µε τις ιδεολογικές επιλογές του 
καθεστώτος (αριθ. πρωτ. 141570/118/5-10-67 εγκύκλιος, ό.π.). 

Η επίκληση της εθνικής µοναδικότητας για την ενεργοποίηση των εµπλεκοµένων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία σε συνδυασµό µε την υποβάθµιση «των νέων ιδεών και συνηθειών»,  
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µάλιστα, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, σε περίοδο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και µε επιτα-
κτικό το αίτηµα εκσυγχρονισµού των εκπαιδευτικών συστηµάτων, καταδεικνύουν ασφαλώς 
για άλλη µια φορά,  όχι µόνο τη διάχυση συνιστωσών της εθνικιστικής ιδεολογίας του κάθε-
στώτος στη συγκρότηση πολιτικής για την εκπαίδευση αλλά και προϊδεάζουν για τις επι-
πτώσεις των παρωχηµένων και πιο ανεπίκαιρων από ποτέ ιδεολογηµάτων του,  στους προ-
σανατολισµούς και στα κεκτηµένα της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964. 

Εξάλλου για τις κατευθυντήριες γραµµές τής επαγγελµατικής  δράσης του δασκάλου 
επιλέγεται ένα πλαίσιο παιδαγωγικών ιδεωδών, ανθρωπιστικού και χριστιανικού χαρακτή-
ρα,420 εµπλουτισµένο εµφανώς µε ιδεολογήµατα ή συνδηλώσεις του ιδεολογικού λόγου του 
καθεστώτος και της  συντηρητικής ελληνικής εκπαιδευτικής ιδεολογίας. Έτσι, ως  βασικές 
στοχεύσεις  του εκπαιδευτικού έργου θεωρούνται η διαφύλαξη της ιεράς παρακαταθήκης των 
εθνικών  παραδόσεων, η ποδηγέτηση της νεότητας «εις τας αξίας του Ελληνοχριστια-νισµού 
πολιτισµού», µε συνακόλουθο χρέος την αποµάκρυνση από τις ξένες συνήθειες, ο εθνικός, 
θρησκευτικός και ηθικοπλαστικός φρονηµατισµός, σε συνδυασµό µε την προσπάθεια 
εµπλουτισµού των γνώσεων και ανάπτυξης των ικανοτήτων των µαθητών (αριθ. 2426/88/17-
11-69 εγκύκλιος, ό.π.).  

Ο  εκπαιδευτικός σύµβουλος και επόπτης  της Ι΄ Ανωτέρας Εκπ/κής Περιφέρειας Κ. Μ. 
στην πρώτη επικοινωνία του µε τους εκπαιδευτικούς µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, 
δίνει το στίγµα των αντιλήψεών του για τις ορίζουσες του εκπαιδευτικού έργου και την 
αποστολή του δασκάλου, δηλώνοντας: «Λογίζοµαι ευτυχής, διότι, {…}επανασυνδέοµαι  µετ’ 
εκείνων οίτινες επιτυγχάνουν τον συνεχή µεταβολισµόν των σωµατικών των δυνάµεων εις πνεύ-
µα, προσδίδοντες «µορφήν» εις την απαύστως ανανεουµένην ανθρωπίνην ζωήν, την Νεότητα, 
και καθιστώντες ταύτην ικανήν και προς το θείον να µεταρσιούται και την ενσάρκωσιν και 
έκφρασιν των Ελληνοχριστιανικών ιδανικών να επιτυγχάνει. Εντεύθεν, όθεν, και το γεγονός, 
καθ’ό η τεραστίαν δύναµιν έχουσα και από τη χαράν της ανθρωποπλαστικής και πολιτισµο-
ποιού δηµιουργίας εκπηγάζουσα ηθική ικανοποίησις των Εκπαιδευτικών{…}.» (αριθ. πρωτ. 
4/1/8-2-71 εγκύκλιος, ό.π.). 

Επίσης, γενικός επιθεωρητής, προβάλλοντας κοµβικές αρχές και έννοιες  της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής και της ιδεολογίας του καθεστώτος, όπως: ελληνοχριστιανισµός-εθνικισµός,   
παραγγέλλει: « Ε δ ρ α ι ώ σ α τ ε  το υπέροχον έργον σας  επί του Κλασσικού πνεύµατος και 
του χριστιανικού ιδεαλισµού, τας δύο αειρρόους πηγάς  εκ των  οποίων ανεπήδησαν τα ανώλε-
θρα  του ανθρώπου ιδεώδη και τα οποία κατέστησαν την πατρίδα µας κοιτίδα  του πολιτισµού 
και των φώτων ολοκλήρου της ανθρωπότητας» (εγκ.αριθ.πρωτ. 2611/86/24-10-68, ό.π.).  

Επιπρόσθετα, προβάλλεται ο ρόλος του δασκάλου ως παράγοντα κοινωνικής ανάπλα-
σης και υπογραµµίζεται η υποχρέωση επέκτασης της παιδευτικής αποστολής του στην ευρύ-
τερη κοινότητα. Συνακόλουθα, επισηµαίνεται το καθήκον ανάπτυξης  ευρείας  εξωσχολικής,  
επιµορφωτικής, διαφωτιστικής δράσης εντός και εκτός του σχολείου, µε σκοπό τη στήριξη 
του παιδευτικού αλλά και του αναπλαστικού έργου της εθνικής κυβέρνησης.  

Είναι γνωστό άλλωστε ότι το καθήκον  εξωσχολικής απασχόλησης του δασκάλου και 
πρότυπης διαβίωσής του στην τοπική κοινωνία –δεσπόζουσα τάση των   σχολικών ηθών στο 
πρωτοβάθµιο σχολείο, µέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Καρακατσάνη, ∆. υπ. 
έκδ.) 421 – θεωρείται γνώρισµα αποτελεσµατικής αγωγής, µε το σκεπτικό ότι: « Ο διδάσκαλος 
δε διδάσκει και δεν µορφώνει µόνον τους µαθητάς του εντός του σχολείου, αλλ’ασκεί ευερ-
γετικήν επίδρασιν επ’αυτών  µε την εν γένει συµπεριφορά του, ως και επί των γονέων του, εκτός 

                                                 
420 Αναλυτικότερα για την κατηγοριοποίηση και τη σχέση των παιδαγωγικών ιδεωδών ή γενικών 
σκοπών της εκπαίδευσης, βλ. Ξωχέλλης, Π.2007, 495-498.  
421
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συζήτηση των  σχολικών  ηθών  και των επαγγελµατικών  πρακτικών  

της µετεµφυλιακής περιόδου (1950-1974), παρουσιάζει η υπό έκδοση µελέτη της ∆. Καρατσάνη: 
Εκπαιδευτικές Πρακτικές και Σχολικά  Ήθη στο Πρωτοβάθµιο Σχολείο (1950- 1974). Μια κοινωνική 
Ιστορία της ∆ιδασκαλίας στη µεταπολεµική Ελλάδα  
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σχολείου. Με την εξωσχολικήν του δραστηριότητα δε και τας εξωσχολικάς του απασχολήσεις 
συντελεί ωσαύτως  τα µέγιστα  εις την προαγωγήν του χωρίου και της κοινότητος εις την οποία 
ζει» (εγκ. 2500/96/24-11-69, Γ.Α.Κ. Ν. Ηρακλείου, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ 88).  

Έτσι, η  προσφορά εκπαιδευτικού έργου για την αναβάθµιση της κοινωνικοοικονοµι-
κής και πολιτιστικής ζωής της ευρύτερης κοινότητας, αποτελεί κυρίαρχο και «φυσικοποιη-
µένο» χαρακτηριστικό των επαγγελµατικών πρακτικών και της προδικτατορικής περιόδου, 
προσλαµβάνοντας µάλιστα, συχνά την έννοια του  ηθικού  χρέους: « {…} και µόνος ο αληθής 
δηµοδιδάσκαλος, ο εθναπόστολος αυτός «ο στρατιώτης του καθήκοντος» µάχεται αθόρυβα στον 
αγώνα της µορφώσεως  και εκπολιτίσεως της µεγάλης µάζας των καλών µας αγροτών. {…}. 
Πρώτα ο δάσκαλος είναι από τα σπλάχνα του λαού, γεννήθηκε στο χωριό, συνήθως όλον τον 
καιρόν ζει µε τους χωρικούς, πονεί και ενδιαφέρεται  και θέλει την πρόοδο και την ευτυχία τους, 
γιατί τους βλέπει σαν αδελφούς και όχι σαν κατώτερα πλάσµατα{…}» (Καρακατσάνη, ∆. , ό.π.). 
Ειδικότερα, ο προβαλλόµενος ιδεατός τύπος της παιδαγωγικής προσωπικότητας κατά την 
περίοδο της δικτατορίας, δεν αποτελεί καινοτόµα πρόταση του καθεστώτος αλλά ενσαρκώνει 
τις κυρίαρχες αντιλήψεις  της µετεµφυλιακής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, για το ρόλο, 
την αποστολή και τη δράση του δασκάλου.422 Πρόκειται για πολυδιάστατο ρόλο: παιδα-
γωγικό, διδακτικό, κοινωνικό, συµβουλευτικό, ηρωικών προδιαγραφών, µε πολλαπλές ενδο-
σχολικές και εξωσχολικές  απαιτήσεις, σύστοιχες µε  «µοτίβα» παιδαγωγικού προφίλ, όπως: 
α) της κριτικής του πολιτισµού: του εκπαιδευτικού-σωτήρα σε περίοδο παρακµής, β) της συ-
ντήρησης: του θεµατοφύλακα των παραδοσιακών αξιών και  γ) του µυθικού: του ιεραποστό-
λου και θρησκευτικού λειτουργού (Kupfer, H. 1969, όπως αναφέρεται από την Καρακα-
τσάνη, ∆. υπ.έκδ.).  

Ωστόσο, κατά την περίοδο της δικτατορίας,  µε προεξέχοντα το διαµεσολαβητικό, νοµι-
µοποιητικό  ρόλο του σχολείου και των λειτουργών του,  προς µια άνοµη,  µάλιστα κεντρική 
εξουσία,, το καθήκον προσφοράς ευρύτερου (ανα)µορφωτικού έργου ανανοηµατοδοτείται. 
Υπό την επήρεια των πολιτικοϊδεολογικών αναγκών του καθεστώτος,  ο επιµορφωτικός ρόλος 
του δασκάλου ενισχύεται µε την επιβεβληµένη ανάληψη δράσεων στον τοµέα Εθνικής ∆ια-
φώτισης, ενώ συνεχίζει να συµπεριλαµβάνει και επιµορφωτικές δράσεις, υπό την αιγίδα της 
Ν.Ε.Λ.Ε. Πρόκειται για αλληλοσυµπληρούµενες δραστηριότητες,  µε οµάδα-στόχο τον ενήλι-
κο πληθυσµό και   πρωταγωνιστή το σχολείο και τους λειτουργούς τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για  την καταγραφή των προσδοκιών  των ιθυνόντων από το δηµοτικό σχολείο και τους λει-
τουργούς τους έχει η έκκληση του Επιθεωρητή  Περιφέρειας Γόρτυνος στα σχολεία της περι-
φέρειάς του για την εντατικοποίηση της διαφωτιστικής δράσης του σχολείου σε επίπεδο ενη-
λίκων, επισηµαίνοντας, µεταξύ άλλων (βλ. ό.π.) την ανάγκη αντιµετώπισης θεµάτων, όπως: 
«Η περαιτέρω ενίσχυσις  του θεσµού των συγκεντρώσεων γονέων, προς Εθνικήν διαφώτισιν, 
πνευµατικήν  ανάπτυξιν και  επιµόρφωσιν αυτών  και διά της παρακολουθήσεως των οµιλιών-
διαλέξεων-συζητήσεων υπό περισσοτέρων ακροατών εκ γειτονικών χωρίων και ει δυνατόν 
µελών των Επιτροπών Πνευµατικής  ∆ραστηριότητας ή  Κοινοτικής Αναπτύξεως εκ της πό-
λεως» (αριθ. πρωτ. 346/10/5-2-69 εγκύκλιος, ΓΑΚ Ν.Η., ΕΚΠ29, ΦΑΚ87).  

Στο πλαίσιο αυτό, αναδιαρθρώνεται και το θεσµικό πλαίσιο προσφοράς επιµορφωτικού 
έργου του δασκάλου στα Κέντρα Λαϊκής Επιµόρφωσης, µε σκοπό την εξύψωση του πνευ-
µατικού και κοινωνικού επιπέδου του πληθυσµού µετασχολικής ηλικίας.423 Υπό αυτό το 

                                                 
422 Είναι γνωστό  άλλωστε, ότι σ’ όλη τη διάρκεια της µετεµφυλιακής περιόδου ο διδασκαλικός 
ρόλος,  επηρεαζόµενος άµεσα από  τους σκοπούς του σχολείου, διαµορφώνεται µε βάση  τις ανάγκες 
επιβίω-σης ενός πολιτικοκοινωνικού συστήµατος, που βασίζεται στα εθνικά και ελληνοχριστιανικά 
ιδανικά.   
423 Κατά το σχολικό έτος 1968- 1969,  τίθεται σε εφαρµογή ο νέος  κανονισµός λειτουργίας τους,   µε 
την εγκύκλιο αριθ.πρωτ. 148211/25-10-68, βάσει των διατάξεων του 5,2 της υπ’αριθ. 1011491/1-8-69 
απόφασης (Φ.Ε.Κ. 490, τ΄Β΄) και του άρθρου 16 του Ν.∆. 3094/54. Προβλέπεται επίσης, η κατάργηση 
ή η προσαρµογή των νοµίµως υφισταµένων «Κέντρων ∆ιδασκαλίας ως Επιµορφωτικαί Σχολαί». Το 
διάστηµα λειτουργίας τους ορίζεται από την 1η Νοεµβρίου 1969 µέχρι και το τέλος Μαΐου του 1972.   
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πρίσµα, ο δάσκαλος ως αναµορφωτής καλείται να επεκτείνει το έργο του «στο µεγάλο σχολεί-
ο της ζωής» (∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε., 1969, 119, 24).  

Τα επιµορφωτικά κέντρα, υπό τη διεύθυνση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού,  αναλαµβά-
νουν τη λειτουργία  Τµηµάτων Μαθήσεως, µε στόχο την παροχή γνώσεων, µέσω της εφαρ-
µογής συνεργατικών µορφών µάθησης και τη διοργάνωση 8-12 εκδηλώσεων µηνιαίως (2-3 
εβδοµαδιαίως) στην έδρα τους ή στους γειτονικούς Συνοικισµούς και Κοινότητες, όπως: δια-
λέξεις, συζητήσεις, δηµοσίους διαλόγους, ειδικές µορφωτικές επισκέψεις και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.Οι δάσκαλοι, σε συνεργασία µε άλλους µορφωτικούς παράγοντες (δηµοσίους 
υπαλλήλους, συνταξιούχους, ∆ήµους και Κοινότητες, Κλήρο, Πνευµατικούς Συλλόγους,  ι-
διώτες, επιστήµονες, τεχνικούς), «µετέχουν προθύµως εις οργανουµένας υπό των Κέντρων Ε-
πιµορφώσεων  και των Ν.Ε.Λ.Ε.  διαλέξεων, αναλαµβάνοντας, είτε ως ∆/ντές το συντονισµό 
του έργου τους,  είτε ως οµιλητές ή ακροατές, «δίδοντας το παράδειγµα{…}, είτε τέλος, διά της 
παροτρύνσεως των γονέων και κηδεµόνων προς παρακολούθησιν των διαλέξεων τούτων» 
(εγκ.ΥΠ.Ε.Π.Θ., 152925/ 7-11-69,  Εγχειρίδιον  Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας  Κέντρων –
Επιµορφώσεως, ό.π., σ. 39).  

Ο δάσκαλος, ως ∆ιευθυντής του επιµορφωτικού κέντρου, δεν υποχρεούται να διδάσκει 
σε όλες τις εκδηλώσεις. Έχει όµως την ευθύνη οργάνωσης των Τµηµάτων Μαθήσεως (κατάρ-
τιση προγράµµατος-εύρεση οµιλητών κ.λπ.),424 των διαλέξεων και  λοιπών εκδηλώσεων, της 
γνωστοποίησής τους για  την προσέλκυση κοινού, της εποπτείας και εφαρµογής του προγράµ-
µατος, της διεκπεραίωσης άλλων διαδικαστικών ζητηµάτων, όπως η τήρηση του «Βιβλίου 
∆ράσεως του Κέντρου, η υποβολή εκθέσεων λειτουργίας του κέντρου κ.λπ. Η αντιµισθία του 
έργου τους καθορίζεται από τις διατάξεις του κανονισµού λειτουργίας των Επιµορφωτικών 
Κέντρων

425 και η όλη προσφορά τους, ως βασική συνιστώσα της εξωσχολικής δράσης τους, 
αξιολογείται από τον οικείο επιθεωρητή κατά τη σύνταξη των υπηρεσιακών εκθέσεων. Η 
λειτουργία των Επιµορφωτικών Κέντρων καταγράφεται και παρουσιάζεται ευσύνοπτα στις 
Ετήσιες και Μηνιαίες Εκθέσεις των δηµοτικών σχολείων.  

Ωστόσο κατά την επταετή διδασκαλία, περισσότερη έµφαση δίνεται στην παροχή δια-
φωτιστικού έργου, µε στόχο την ενηµέρωση των κατοίκων σε θέµατα κυρίως πολιτικοϊ-
δεολογικού περιεχοµένου. Η προπαγανδιστική χροιά της εν λόγω δράσης καθίσταται σαφής 
στις εγκυκλίους των επιθεωρητών της περιόδου. Ο αναπλ. επιθεωρητού Γόρτυνος, διορι-
σµένος από τη δικτατορία, µε την υπ’ αρίθµ.20253/18-12-69 διαταγή  του Υπουργείου Εθνι-

                                                                                                                                            
Βάσει του προαναφερόµενο θεσµικού πλαισίου, προσδιορίζονται οι σκοποί τους και διευθετούνται 
οργανωτικά ζητήµατα αναφορικά µε τον ορισµό και τα καθήκοντα ∆/ντή, το  πρόγραµµα µαθηµάτων, 
τα είδη εκδηλώσεων, τις κατηγορίες οµιλητών, τον τρόπο καταγραφής των εκδηλώσεων, τις επο-
πτεύουσες αρχές της δράσης τους, τη χρηµατοδότησή τους, τις αµοιβές των εµπλεκοµένων κ.λπ. 
Εφιστάται η προσοχή των δ/ντών τους ώστε η θεµατολογία των διαλέξεων να συνάδει µε τα ενδια-
φέροντα και τα προβλήµατα του κοινού (βλ. Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Τµήµα 
Λαϊκής Επιµορφώσεως, Εγχειρίδιον Περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας  Κέντρων Επιµορφώσεως. Εν 
Αθήναις: Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1971.  
424 Σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο κανονισµό, ο αριθµός των σπουδαστών των Τµηµάτων Μαθή-
σεως δεν ξεπερνάει τους είκοσι ανά τµήµα. Οι εγγεραµµένοι σπουδαστές- ίδιοι, σε τη διάρκεια του 
προγράµµατος, παρακολουθούν το θέµα της προτίµησής τους, το οποίο αναπτύσσεται από ένα µόνο 
επιµορφωτή, µε µια σειρά οµιλιών και συζητήσεων, ανάλογων µε τον αριθµό και το επίπεδο των 
παρακολουθούντων. Οι συναντήσεις κάθε τµήµατος διαρκούν µιάµιση ώρα, κυµαίνονται από 4-10 
συνολικά και πραγµατοποιούνται µια ή δύο φορές την εβδοµάδα.  Αντικείµενο σπουδών µπορεί να 
αποτελέσει οποιοδήποτε θέµα, θεωρείται κατάλληλο. Συνιστάται επίσης η επιλογή απλών τίτλων και 
υπότιτλων, ελκυστικών για το κοινό και συµβατών µε το επίπεδό του (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, Τµήµα Λαϊκής Επιµορφώσεως, Αριθµός Φυλλαδίου 1α, ό.π., 16). 
425
Σύµφωνα µε τις παραγράφους 3&4 του κεφαλαίου Β΄της αριθ.130304/29.9/71 εγκυκλίου του 

ΥΠ.Ε.Π.Θ., η αντιµισθία του δ/ντή του Κέντρου παρέχεται βάσει των πραγµατοποιουµένων εκδηλώ-
σεων και για κάθε εκδήλωση  προβλέπεται αµοιβή 50δρχ. Για τους οµιλητές , ορίζεται το ίδιο ποσό για 
κάθε οµιλία , πέραν των τριών, µε πρόβλεψη µέχρι και διπλασιασµού του σε περίπτωση διαµονής του 
οµιλητή εκτός έδρας.  
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κής Παιδείας και Θρησκευµάτων, 426
στην χαιρετιστήρια εγκύκλιό του κατά την ανάληψη των 

καθηκόντων του,  ασκεί,  ανοικτή προπαγάνδα υπέρ του έργου και των ιδεολογικών της επι-
λογών, καθώς και  του διαφωτιστικού ρόλου του δασκάλου, υποστηρίζοντας τα ακόλουθα: 
«Ο ελληνικός λαός απηλλαγµένος του κοµµουνιστικού κινδύνου και του κακού παρελθόντος της 
φαυλοκρατίας βαδίζει ενωµένος  προς τα Εθνικά πεπρωµένα του καθοδηγούµενος από το 
Πνεύµα της 21ης Απριλίου. Όπως µέχρι τώρα εστάθητε πιστοί παρά το πλευρόν της Εθνικής µας 
Κυβερνήσεως και προσφέρατε την  βοήθειάν σας διά την ανόρθωσιν των ηθικών και  υλικών 
ερειπίων του παρελθόντος  καλώ υµάς συνεχίσετε να επιδεικνύετε προς αυτήν την ίδιαν πίστιν 
και αφοσίωσιν, ίνα δυνηθή να ολοκληρώση τους επιδιωκοµένους σκοπούς της, οίτινες είναι: η 
εδραίωσις  της αληθούς ∆ηµοκρατίας, η αναµόρφωσις του πολιτικού βίου, η κατοχύρωσις της 
τάξεως  και ασφαλείας, ως και η πρόοδος και ευηµερία ολοκλήρου του Ελληνικού λαού»(αριθ. 
πρωτ. 413/14/27-2-69 εγκύκλιος, ΓΑΚ.Ν.Η., ΕΚΠ 29, ΦΑΚ  87). Ανάλογες αξιώσεις για τη 
συµβολή του δασκάλου στην ευόδωση του κυβερνητικού έργου, διανθισµένες µάλιστα µε λο-
γοτεχνικό άρωµα (όχι ασυνήθιστη επιλογή ύφους για τα στελέχη της περιόδου) καθώς και 
επισηµάνσεις για παραµέτρους της  διαφωτιστικής αποστολής του δασκάλου εµπεριέχει, η 
κοινοποιηθείσα από τον αντ’αυτού επιθεωρητή της Α΄ Περιφέρειας Ηρακλείου, υπ’αρίθµ. 
2905/17-10-68 εγκύκλιος, του γενικού επιθεωρητή:  «Μεταβληθείτε, εγκατασπαρµένοι εις τα 
ακρωρείας της ηρωικής µεγαλονήσου  Κρήτης και διαπνεόµενοι υπό του Πνεύµατος της Επανα-
στάσεως της 21ης Απριλίου 1967 εις οτρηρούς πρευσβευτάς  του αναδηµιουργικού ρόλου της 
Εθνικής Κυβερνήσεως{…}. Συνειδητοποιήσατε, ειδικώτερον, εις τους µαθητάς των Σχολείων 
σας την Εθνικήν  Αλλαγήν, την οποίαν εσήµανεν η 21η Απριλίου και διαφωτίσατε, εις πάσαν ευ-
καιρίαν, δι’απλών λόγων  και συγκεκριµένων παραδειγµάτων, τους κατοίκους της περιοχής σας 
περί των αιτίων, των σκοπών και των επιτευγµάτων της Εθνικής Αλλαγής. Ούτω πράττοντες 
εστέ βέβαιοι, ότι καθίστασθε πρωτουργοί εις τον συντελούµενον έργον της κοινωνικής ανα-
πλάσεως της δεινώς, κατά το παρελθόν, δοκιµασθείσης Πατρίδος µας» (ό.π., Γ.Α.Κ. Ν.Η, ΕΚΠ 
29, ΦΑΚ 87).  

Στην ουσία,  θεσµοθετείται η επιστράτευση του δασκάλου σε όλη τη διάρκεια του 
έτους, ακόµη και κατά τις θερινές διακοπές -όταν η επικαιρότητα και οι πολιτικοκοινωνικές 
συνθήκες το επιβάλλουν - µε τη συµπερίληψη στις εργασιακές τους υποχρεώσεις και της 
προσφοράς  διαφωτιστικού  έργου, εντός και εκτός σχολικού  προγράµµατος και χώρου (κοι-
νοτικά καταστήµατα, καφενεία κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό,  υπό συνθήκες ενεργοποίησης των 
νοµιµοποιητικών λειτουργιών του σχολικού µηχανισµού, η  εκπλήρωση του εξωσχολικού κα-
θήκοντος- αν και διαχρονική αξία του διδασκαλικού επαγγέλµατος-φαίνεται να δρα προσχη-
µατικά, στην προσπάθεια µετατροπής του δασκάλου σε στρατιώτη–διαφωτιστή, χωρίς πε-
ριθώρια προσωπικής ζωής.  

Πρόκειται για την ανάθεση ειδικών επαγγελµατικών καθηκόντων που προσβλέπουν στη 
µετατροπή του διδασκαλικού σώµατος  σε  ιδεολογικό στρατό. Αποκαλυπτική, για την «ειδι-
κή» αποστολή του δασκάλου κατά την εξεταζόµενη περίοδο, είναι η επισήµανση του Ε. Πα-
πανούτου σε µεταπολιτευτικό έντυπο: «δεν υπάρχει µόνο ο Στρατός που φέρει τα όπλα. Υ-
πάρχουν και αυτοί, 50-60 χιλιάδες εκπαιδευτικοί, που είναι σ’όλη την Ελλάδα µοιρασµένοι, 
έως το πιο µικρό χωριό και που έχουν ένα όπλο αρκετά ισχυρό στα χέρια τους, το πραγµατικό 
όπλο, µε το οποίο διαµορφώνουν µια γενεά.».427  

Εποµένως, η  αποστολή του δασκάλου στο «Σχολείο- Κέντρο Ζωής»  της επταετούς δι-
κτατορίας, γίνεται αντιληπτή ως λειτούργηµα που συντελεί στην ελληνοπρεπή αγωγή ανηλί-
κων και ενηλίκων. Υλοποιώντας  «το διαχρονικό  ρόλο»  του αφοσιωµένου, ηθικά άµεµπτου 
ατόµου και παιδαγωγού και το επιβεβληµένο θεσµικά  καθήκον του ένθερµου εθνικού δια-

                                                 
426 Η αναπλήρωση των επιθεωρητών γινόταν συνήθως εξωθεσµικά, από εκπαιδευτικούς που δεν είχαν 
συµµετάσχει στη  νόµιµη  διαδικασία επιλογής. 
427 Βλ. Παπανούτσος, Ε., Καταστρεπτική επιδροµή στο χώρο της παιδείας,  Στο Το Βήµα, 9 Αυγούστου 
1975, όπως µεταφέρεται στο ∆ούκας, Τρ., ό.π., 234. 
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φωτιστή, καλείται από τους προϊσταµένους του να συµβάλει  υποχρεωτικά στην πολιτική 
προπαγάνδα ή σύµφωνα µε τους ιθύνοντες στην επίτευξη των εθνοαναγεννητικών οραµάτων 
του καθεστώτος. 

Στις  οδηγίες που παρέχονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό,  γίνεται έκδηλη όχι µόνο  η 
υποχρεωτικότητα παροχής  αλλά και  η  πρόθεση αυστηρής προδιαγραφής, οριοθέτησης και 
εποπτείας του διαφωτιστικού έργου εκ µέρους της διοίκησης. Η υλοποίηση του διαφωτιστι-
κού ρόλου προσλαµβάνει µάλιστα το χαρακτήρα του «εθνικού χρέους» και συναρτάται άµεσα 
µε την επαγγελµατική εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο επιθεωρητής   Β΄ Περιφέ-
ρειας Ρεθύµνης, στην υπ’αρίθµ. 1852/2/3-1-69 εγκύκλιό του (Φάκελος ∆ραστηριότητος ∆η-
µοτικού Σχολείου Πρινέ Ρεθύµνης, Αταξ.υλικό): «Πνευµατική Ανάπτυξις, Εθνική ∆ιαφώτισις 
και ενηµέρωσις του πληθυσµού του Ν. Ρεθύµνης», αναζητώντας εµφανώς ενδογενή αλλά και 
εξωγενή κίνητρα, για την εξασφάλιση του απαραίτητου υπηρεσιακού ζήλου, παραγγέλλει: «Η 
µετά θερµού ζήλου συµµετοχή πάντων υµών, ως εκπαιδευτικών λειτουργών, εθναποστόλων και 
αναµορφωτών της ελληνικής Κοινωνίας, εις την καταβαλλοµµένην προσπάθειαν της εθνικής 
διαπαιδαγωγήσεως και πνευµατικής αναπτύξεως, ως προερχοµένη από υψηλόν αίσθηµα φι-
λοπατρίας  και εθνικόν φρόνηµα, θα κριθεί ως υψίστη προσφορά υµών προς τον υπέροχον λαόν 
µας και θα θεωρηθεί δε και υφ’ ηµών ως πρώτιστο προσόν διά την υπηρεσιακήν ευδοκιµότητά 
σας».428

Στις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας, στα πλαίσια αξιολόγησης της σχολικής και 
εξωσχολικής δραστηριότητας του δασκάλου, συµπεριλαµβάνεται ειδική αναφορά στην προ-
σφορά διαφωτιστικού έργου. Αισθητές διαφορές πάντως παρατηρούνται ως προς το ύφος 
τους και τις ιδεολογικές συνδηλώσεις τους, οι οποίες ασφαλώς αποδίδονται στην προσωπικό-
τητα του αξιολογητή  και τις προτεραιότητες του επιθεωρητικού έργου (πρβλ. Έκθεση 1 &2):   

 
1. « Ο ∆ιδ/λος τούτος ανέπτυξεν  έντονον και πληθωρικήν εσωσχολικήν και εξωσχολικήν  

δραστηριότητα. {…}. Επραγµατοποίησε πολλάς διαφωτιστικάς οµιλίας εθνικοθρησκευτικού 
περιεχοµένου. Ως µέλος της Κοινοτικής αναπτύξεως ανέλαβεν εκστρατείαν  δια την καθαριό-
τητα του χωρίου και την άνοδον του πολιτιστικού επιπέδου των κατοίκων. Επρωτοστάτησεν εις 
πάσαν Εθνικήν και Κοινωνικήν εκδήλωσιν. ∆ιακατέχεται από αντικοµµουνιστικά αισθήµατα 
και το δηλώνει δηµοσίως.» 

(Έκθεση υπηρεσιακής ικανότητος 1969-1970, Ατοµικός Φάκελος Χ.Ε, Υποφάκελος   
 Ε΄Υπηρεσιακή Ικανότης, Γ.Α.Κ.Ν.Η., αταξινόµητο υλικό) 
 
                         
2. « Αναπτύσσει ενδιαφέρουσα εξωσχολικήν και εξωσχολικήν δράσιν.{…}. Καλλιεργεί 

στοιχειώδεις µορφάς σχολικής ζωής, δι’ων ασκεί τους µαθητάς εις την πρόσκτησιν κοινωνικών 
αρετών και καλών έξεων.  Συµµετέχει προθύµως εις πάσαν εκπολιτιστικήν κίνησιν του χωρίου.  
Εις συγκεντρώσεις γονέων ανέπτυξεν επιτυχώς διάφορα θέµατα.» 

(Έκθεση υπηρεσιακής ικανότητος 1969-1970, Ατοµικός Φάκελος Π.Ε, Υποφάκελος   
 Ε΄Υπηρεσιακή Ικανότης, Γ.Α.Κ.Ν.Η., αταξινόµητο υλικό) 
 
Εξάλλου η πρόθεση συνάρτησης της προσφοράς γενικότερα του δηµοσίου  υπαλλήλου 

στον τοµέα της διαφώτισης, µε την επαγγελµατική ανέλιξη δηλώνεται απροκάλυπτα από τους 
κυβερνητικούς αξιωµατούχους, αµέσως σχεδόν µετά την εγκαθίδρυση του καθεστώτος. Έτσι,  
µε κοινοποιηθείσα εγκύκλιο του Νοµάρχη  Ρεθύµνης  από τον επιθεωρητή Β΄ Περιφέρειας 
Ρεθύµνης, το διδακτικό προσωπικό ενηµερώνεται ότι «βασικόν κριτήριον διά την εν γένει προ-
ώθησιν παντός δηµοσίου λειτουργού, θα αποτελεί δι’ηµάς η δραστηριότης τούτου  εις τον το-
µέαν της ενηµερώσεως και  διαφωτίσεως  και εξυπηρετήσεως του πολίτου, θέλοµεν δε ελέγξει  

                                                 
428 Οι υπογραµµίσεις δικές µας 
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αυστηρότατα πάντα δηµόσιον υπάλληλον, όστις θα παραλείψει την υποχρέωσιν ταύτην» 
(εγκ.αριθ.πρωτ. 1130/33/17.8.67).  

Χαρακτηριστική είναι η πρόθεση ενηµέρωσης  γενικού επιθεωρητή για την προσωπική 
δράση κάθε δασκάλου της περιφέρειάς του: «ο κ. Γενικός επιθεωρητής απευθύνει τας ευχα-
ριστίας  και τα συγχαρήτηριά του, παρακαλεί δε, όπως,  εν καιρώ, υποβάλλωµεν εις αυτόν ονο-
µαστικήν κατάστασιν  των αναπτυσσόντων όλως εξαιρετικήν δραστηριότητα εκπ/κών και εις τον 
τοµέαν της  Εθνικής ∆ιαφωτίσεως» (εγκ. αριθ. πρωτ. 448/13/12-09-68, Γ.Α.Κ. Ν. Η., ΕΚΠ.29, 
ΦΑΚ. 87). Πρόκειται για πρακτικές εποπτείας και αξιολόγησης της διαφωτιστικής δράσης,  
που  παραµένουν ενεργές, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της πρώτης νοµικοσυνταγµατικής 
περιόδου της δικτατορίας429,  όπως τεκµηριώνεται από την κίνηση σχετικών εγγράφων αρ-
χειακού  υλικού σχολείων. Είναι ενδιαφέρον επίσης ότι συµπεριλαµβάνουν και τον εξατοµι-
κευµένο  έλεγχο του παρεχόµενου έργου: «Ειδοποιήσατε διδ/λους Σχολείων Τµήµατός σας 
όπως προ της 30ης Ιουνίου υποβάλουν, ηµίν απροφασίστως ανά ένα αντίγραφον πραγµα-
τοποιηθεισών υπ’αυτών οµιλιών Εθνικοθρησκευτικού περιεχοµένου  κατά την διάρκειαν του 
σχολικού έτους» (Επείγον Τηλεγράφηµα, αριθ. πρωτ. 1595/26-06-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, 
ΦΑΚ.90). Εξάλλου, ανάλογα αντίγραφα  εντοπίστηκαν σε ατοµικούς υπηρεσιακούς φακέλους 
δασκάλων  (Γ.Α.Κ. Ν. Η, αταξινόµητο υλικό):  Οµιλία επί τω εορτασµώ  της 2ας επετείω  της 
21ης Απριλίου 1967 του δασκάλου Ε.Χ: Η ιστορική αναγκαιότης της  Επαναστάσεως της 21ης 
Απριλίου 1967). Η αποτύπωση του όλου πλαισίου εποπτείας και αξιολόγησης του διαφω-
τιστικού έργου διαµεσολαβείται από επιπρόσθετα στοιχεία, όπως: 

 
� Γενικές αναφορές, σε βιβλία Εκθέσεων Επιθεωρήσεως Σχολείων και ∆ιδ/λων: «Θέµατα 

εθνικοθρησκευτικού  και Παιδαγωγικού  περιεχοµένου  ανέπτυξεν  προς τους γονείς και 
λοιπούς κατοίκους της κοινότητας » (Έκθεση επιθεώρησης, δασκάλου Ε.Π, αριθ. πρωτ. 
65/21-06-68). 

� Συνοπτικές καταγραφές στα έντυπα των Εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας της 
περιόδου: Ατοµικός φάκελος δασκάλου Ι.Κ, Υποφάκελος Β΄: Ουσιαστικά προσόντα, ΙΙ. 
Επιστηµονική κατάρτισις: Πνευµατική δράσις (διαλέξεις: Ένδεκα (11), σχολικό έτος 1970-
71), συνοδευόµενες από  επισυναπτόµενες λίστες µε τον τίτλο και τον τόπο διεξαγωγής 
τους:  Η πολεµική αρετή των Ελλήνων, Η 28η Οκτωβρίου 1940, ∆ιεθνές έτος Παιδείας  και 
δια βίου επιµόρφωσης, Τα 150 έτη της  επαναστάσεως του 1821, Η τέταρτη επέτειος της 
Επαναστάσεως του 1821 κ.α, 

 
Για το συντονισµό,  την οργάνωση, τον προγραµµατισµό, τη διεξαγωγή του, πέραν της 

λειτουργίας του ιεραρχικού συστήµατος εποπτείας του εκπαιδευτικού έργου (νοµάρχες, 
επιθεωρητές),  δοµείται,  µε την ενεργοποίηση του θεσµού της κοινοτικής ανάπτυξης και τι-
θεται σε ισχύ  ένα  συγκεντρωτικό δίκτυο συντονισµού της διαφωτιστικής δράσης, κατάλλη-
λα προσαρµοσµένο στις ανάγκες πόλης και  υπαίθρου. 

Εξάλλου, µε την επίκληση της εξωσχολικής απασχόλησης, υπενθυµίζεται το καθήκον 
της 40ωρης εργασίας των εκπαιδευτικών και απαγορεύεται ρητά και κατηγορηµατικά  η από-
µάκρυνση από την έδρα τους, χωρίς άδεια επιθεωρητή,430

και  επισηµαίνεται: « Πώς όµως θα 
επιτευχθούν  ταύτα όταν  ο διδ/λος µεταβαίνει εις το χωρίον  εκάστην πρωίαν εις τας 8 π.µ. και 
αποµακρύνεται εξ  αυτού  ευθύς αµέσως µετά την λήξιν των µαθηµάτων; Πώς είναι δυνα-τόν να 
επιδράσει ευεργετικώς  επί των κατοίκων του χωρίου  εις ο υπηρετεί  και να ανυψώσει  το 

                                                 
429 Πρόκειται για τη «βασιλική» περίοδο: 1967-73. Υπενθυµίζεται ότι µε την ψήφιση του β’ συνταγ-
µατικού κειµένου της δικτατορίας, ,  τον Ιούνιο του   1973,  την κατάργηση της µοναρχίας και την α-
ναβάθµιση του ρόλου του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, εγκαινιάζεται η δεύτερη  βραχύβια περίοδος, η 
προεδρική-κοινοβουλευτική, που διαρκεί µέχρι την ανατροπή του Παπαδόπουλου. Αναλυτικότερα, βλ. 
Αλιβιζάτος, Ν. 1995·  ∆ούκας , Τρ. 2004 )  
430  Ενδεικτικά βλ. εγκ. αριθ.πρωτ. 2611/86/24-10-68 και 2500/96/24-11-69, ό.π. 
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πνευµατικόν τους επίπεδον, όταν δεν συναστρέφεται  µετ’αυτών, όταν δεν κάθεται εις το κα-
φενείον  και εκεί υπό τύπον συζητήσεως  ν’αναπτύξει  σ’αυτούς τας σκέψεις και τας ιδέας 
του.{…}. Εφ’όσον όµως υπάρχουν  λόγοι σοβαροί επιβάλλοντες την αποµάκρυνσιν  εκ του χω-
ρίου {…}δέον να υποβληθεί ηµίν αναφορά εν η θα εκτίθενται συγκεκριµένως οι λόγοι  και ουχί 
αορίστως, ίνα χορηγήσωµεν την σχετικήν άδειαν» (εγκ. αριθ.πρωτ. 2500/96/24-11-69, ό.π.).   

Συµπερασµατικά,  υπό το καθεστώς της επιβεβληµένης εξωσχολικά και ενδοσχολικά 
παροχής διαφωτιστικού έργου αλλά και της κεντρικής ρύθµισης βασικών παραµέτρων του, 
όπως: συχνότητα –άξονες- ρύθµιση περιεχοµένου οµιλιών- αποστολή διαφωτιστικού υλικού 
κ.λπ., διευρύνεται ρητά ή άρρητα, το σύστηµα εποπτείας και ελέγχου επαγγελµατικής από-
δοσης του δασκάλου, συµπεριλαµβάνοντας και εξωθεσµικά κέντρα εξουσίας, όπως τον 
Εθνικό Στρατό. Πρωτίστως, προωθούνται αντιλήψεις του υπαλληλικού χρέους, ασύµβατες  µε 
την ανθρώπινη αντοχή, αφού η «άνευ όρων και ορίων» αφοσίωση και προσφορά στην προ-
βολή της ιδεολογίας  και του εθνοσωτήριου έργου της  Επανάστασης, σε συνδυασµό µε τις 
παιδαγωγικές αξιώσεις του επαγγέλµατος, καταδικάζουν σε ηµερήσια υπαλληλία το δάσκαλο,  
υπονοµεύοντας, αν µη τι άλλο, το δικαίωµα του ελεύθερου προσωπικού χρόνου και της αυτό-
διάθεσης. Αναµφίβολα, η ιδιότητα του εθνικού διαφωτιστή δασκάλου θεωρείται πρωταρχική 
συνιστώσα του διδασκαλικού ρόλου, σύµφωνα µε τους κρατούντες. Ιδιαίτερο  όµως ερευνη-
τικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση των πρακτικών επιτέλεσής τους και των αντι-
λήψεων υπηρετούντων δασκάλων της περιόδου, σε σχέση µε το ορισµό του επαγγελµατικού 
καθήκοντος.     



 249

11.2.1.  Ιδεολογικές αναφορές του επιθεωρητικού ρόλου 
 

 Ανάλογα καθήκοντα προπαγάνδας υπέρ του καθεστώτος φαίνεται να συµπεριλαµβάνο-
νται και στο επιθεωρητικό έργο, σύµφωνα µε γραπτά τεκµήρια αλλά και προφορικές µαρτυ-
ρίες. Η πίστη και αφοσίωση στην Εθνική Κυβέρνηση παρουσιάζεται ως βασική συνιστώσα 
του και εκφράζεται µε ιδιαίτερα ευρηµατικούς τρόπους, σε κάθε ευκαιρία: «Το επιθεωρητικό 
έργο είναι  αναντιρρήτως πολύπλευρον και πολυσχιδές,  οι δε φορείς αυτού,  εκτός του ότι είναι 
οι µύσται των Εθνικών Ιδεωδών, δεν έπαυσαν ανέκαθεν να αποτελούν τους διαπρυσίους κήρυ-
κας  των παιδαγωγικών και κοινωνικών κατευθύνσεων. {….}. Η αγάπη οµοίως και η εγκαρτέ-
ρησις του Επιθεωρητού προς το υψηλόν  έργον της αποστολής του, της πίστεως προς τα ελληνο-
χριστιανικά ιδανικά και εις τας απαιτήσεις του εκ της 21ης Απριλίου  1967 προελθόντος νέου 
Κράτους, το οποίον ανεστήλωσε  τα ιδανικά ταύτα, {…}, καθιστούν αυτόν εισέτι χρήσιµον διά 
το άτοµον, την οµάδα και την ολότητα»  (Στο ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε., 1969, 119, 11-12). Ο ιδεολογικός 
ρόλος του κλάδου των επιθεωρητών –χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι επιτελέστηκε µε τον ίδιο 
ζήλο από όλους τους εκπροσώπους του- υλοποιείται µε πρακτικές όπως:  

� η δηµοσίευση φιλοκαθεστωτικών άρθρων  στο ∆ελτίον Ενώσεως Επιθεωρητών 
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Ελλάδος (∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε)431 - επίσηµο έντυπο της έ-
νωσής τους. 432 

� η παρότρυνση των εκπαιδευτικών, είτε µέσω εγκυκλίων είτε κατά τις επισκέψεις 
τους, στα σχολεία για θετικό σχολιασµό του κυβερνητικού έργου (Συν. 1, 3) 

�  άλλες ακραίες και µεµονωµένες ενέργειες, όπως η χρήση του εµβλήµατος του 
καθεστώτος για την ορκωµοσία των νεοδιόριστων δασκάλων (Συν.1), 

�  η απροκάλυπτη προπαγάνδα στα πλαίσια των παιδαγωγικών συνεδρίων για  την 
παιδαγωγική στήριξη  και επιµόρφωση των δασκάλων της περιφέρειας ευθύνης 
τους.  

Το πρόγραµµα των παιδαγωγικών συνεδρίων συναπαρτιζόµενο από εισηγήσεις επιθεω-
ρητών, διευθυντών σχολείων, βοηθών επιθεωρητών και δασκάλων, διεξάγεται υπό το δια-
κριτικό βλέµµα των εκπαιδευτικών, τοπικών, στρατιωτικών και εκκλησιαστικών αρχών και 
διανθίζεται µε προπαγανδιστικές «προσλαλιές» στους επίσηµους προσκεκληµένους, οµι-
λίες

433, αναφορές και πρακτικές  υπέρ της εθνοσωτήριας δράσης της  «Επανάστασης» της 
21ης Απριλίου, του Στρατού και του «Εθνεγέρτου  Πρωθυπουργού»:434 «Ο γνωστός εις τον 

                                                 
431
Πρόκειται αρχικά για κλαδικό ενηµερωτικό έντυπο, µε αφετηρία έκδοσης το 1955. Παρουσιάζεται 

σαν  «ζώσα έκφρασις» του  Σώµατος των επιθεωρητών, µε στόχο την ανάδειξη βασικών συνιστωσών 
του έργου τους. Το Νοέµβρη 1971,  παρατηρείται προσπάθεια να δοθεί άλλη γραµµή στο περιοδικό, µε 
απώτερο σκοπό την  αναβάθµισή και  µετεξέλιξή του, από  κλαδικό, ενηµερωτικό σε επιστηµονικό έ-
ντυπο : «{…} το πνευµατικόν δυναµικόν ηµών δεν θα πρέπει να εξαντλείται εις την έκδοσιν εγκυκλίων  
και ούτε να προβάλλεται  διαφηµιστικώς µόνον  δια της  δηµοσιεύσεως  των πραγµατοποιουµένων συνε-
δρίων και παιδαγωγικών συγκεντρώσεων. {…}, ο επιθεωρητής πνευµατικός άνθρωπος οφείλει και υπο-
χρεούται να  παρουσιάζει την πνευµατικότητά του δια βαθυστοχάστων µελετηµάτων και αξιολόγων 
πραγµατειών» (Στο ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε, 1971, 136, 9). 
432
Αντιπροσωπευτικά του «ύφους» ανάλογων πρακτικών είναι τα παρακάτω αποσπάσµατα σχετικών 

άρθρων επιθεωρητών: «Η 21η Απριλίου είναι µια αφετηρία. Άνοιξε ένα µεγάλο δρόµο, χωρίς επιστροφή. 
∆εν θα λυγίσουµε. Θα την ακολουθήσουµε σταθερά µε την ήρεµη σταθερότητα των απιοφα-σισµένων ως 
το τέλος.  Θα οικοδοµήσωµεν τη νέα Πατρίδα».432 (Απόσπασµα από άρθρο του επιθεωρητή Καλαµπάκας 
∆.Λ, στο ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε, 1970, 125, 23)   ή «Σήµερον υπερήφανοι εορτάζοµεν  την επέτειον  της ιστορικής  
εκείνης µάχης εις µίαν Ελλάδα σεβαστήν εις τους φίλους και φοβεράνεις τους εχθρούς, υπό την εµπνευ-
σµένην καθοδήγησιν της Εθνικής Κυβερνήσεως και εντός των κόλπων του Ν.Α.Τ.Ο» (Απόσπασµα από 
άρθρο γενικού επιθεωρητή Κρήτης, ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε,  ό.π., 31).  
433 Προσλαλιές –εξυµνητικές για το καθεστώς από τους επιθεωρητές, απατώνται και κατά την έναρξη 
εορταστικών εκδηλώσεων σε επίπεδο περιφέρειας.  
434 Υµνητικές αναφορές στον  Γ. Παπαδόπουλο, Πρωθυπουργό και Υπουργό Παιδείας (1960-197) απα-
ντώνται τόσο σε εγκυκλίους επιθεωρητών όσο και κατά την παρουσίαση και σχολιασµό των προγραµ-
µάτων των παιδαγωγικών συνεδρίων στην ειδική στήλη του ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε. « Παιδαγωγική Κίνησις», µε 
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εκπαιδευτικόν κόσµον διά την, εν τη Μαντινεία, αξιολογωτάτην  και πληθωρικήν δράσιν του 
ακαταπόνητος Επιθ/της κ. Μπ. Ευάγ., ο αγνοών την ακινησίαν και την ραστώνην {…} κηρύσσει 
την έναρξιν των εργασιών. Χαιρετά τους ευθυτενείς συνεργάτας του και οργοτόµους  της εθνικής 
µας αναγεννήσεως. {….}. Εξαίρει το, υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως  υπέρ της παιδείας µας 
διαφέρον, αναλύει τη µεγάλην αξίαν και σηµασίαν της προσωπικότητος και του αναµορφωτικού 
έργου του διδ/λου και τονίζει τη συµβολή τούτου εις την υπό της Εθνικής µας Κυβερνήσεως 
αναγεννητικήν προσπάθειαν {…}. Ακολουθεί η ανάπτυξις του 2ου θέµατος « Η αρχή της επο-
πτείας εις το µάθηµα των φυσιογνωστικών{….}. Ηκολούθησεν γενική κριτική συζήτησις  των 
συνέδρων {…}. Τελευτών, {… }δίνει οδηγίας και αξιοί ίνα, ως ιεροφάνται του αναγεννητικού 
πνεύµατος της Επαναστατικής Κυβερνήσεως  και πνευµατικός της χώρας  µας στρατός, συ-
µπορευθώµεν µετά των Ενόπλων ∆υνάµεων της Χώρας µας, διά την αναβίωσιν του νέου ελ-
ληνικού θαύµατος » (Στο ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε, 1970, 125, 39-40) ή « Εις τας 6.30 µ.µ. το συνεδριόν 
µας ετίµησεν διά της παρουσίας του ο κ. Νοµάρχης Σάµου. {…} ο δε κ. Επιθεωρητής έπλεξεν το 
εγκώµιον αυτού δια λίαν εµπνευσµένης  προσφωνήσεως. Απηχών τας γνώµας των συνέδρων και 
αυτού ετόνισεν την πίστιν των προς τας Αρχάς της Εθνικής Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 
και τον Ηγέτην αυτής. Αισθανόµεθα την υποχρέωσιν όπως εξάρωµεν την στοργήν και το ενδια-
φέρον που επιδεικνύει ο κατά πάντας άξιος εκπρόσωπος της Εθνικής Επαναστατικής Κυβερ-
νήσεως εν τω Νοµώ Σάµου προς τον ∆ιδάσκαλον{…}.» (Στο ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε, 1970, 125, 48-49). 

Η ιδεολογική χρήση των παιδαγωγικών συνεδρίων ως χώρων καθεστωτικής προπαγάν-
δας, αποτυπώνεται σε δηµοφιλείς  πρακτικές  των εργασιών τους, όπως: σύνταξη και αποστο-
λή ψηφίσµατος «προς τον εξοχώτατον της χώρας µας Πρωθυπουργόν και της Εθνικής Παι-
δείας µας Υπουργόν, δι’ου εκφράζεται η ολόψυχος συµπαράστασις αυτών εις το  Εθνο-
σωτήριον έργον της Θεοπέµπτου  Κυβερνήσεώς µας και η βαθυτάτη ευγνωµοσύνη των, διά 
τα υπέρ της παιδείας και των λειτουργών της  ληφθέντα µέτρα» (Στο ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε,  1970, 123, 
22 & 125,39), λαχειοφόρες αγορές, µε σκοπό τη διάθεση των εσόδων τους για την ευόδωση 
φιλοκυβερνητικών πρωτοβουλιών και εγχειρηµάτων, «διακοπή του συνεδρίου και  µετάβαση, 
«εν σώµατι µετά των πνευµατικών στρατιωτών του, εις την εν τω 11ω συντάγµατι, ορκω-
µοσίαν των νεοσυλλέκτων µας, το ακριβό καµάρι της φυλής µας{…}.» ( Στο ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε, 
1970, 125, 40), µε σκοπό την έµµεση δήλωση αποδοχής του πρωταγωνιστικού ρόλου του 
στρατούστην κοινωνικοπολιτική ζωή της χώρας,  την  κατάθεση στεφάνου στο ηρώο πεσό-
ντων, µετά τη λήξη τους.    

Εξάλλου, αν και ερωτώµενοι  εκπαιδευτικοί της περιόδου,  µιλούν απαξιωτικά  για «το 
βραχνά» των  επιθεωρητών –αναγνωρίζοντας, σε πολλές περιπτώσεις τα αυξηµένα προσόντα 
τους- εστιάζουν κυρίως τις αναφορές τους στην αυταρχική συµπεριφορά τους, στις υπερβο-
λικές απαιτήσεις τους-ασύµβατες συχνά µε την κατάσταση λειτουργίας δηµοτικών σχολείων 
κυρίως της υπαίθρου, στην ανύπαρκτη παιδαγωγική στήριξη και στην αρνητική συµβολή τους 
γενικότερα στην αναβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.  

                                                                                                                                            
την επιµέλεια των συνέδρων-πρακτικογράφων δασκάλων. Ενδεικτικά: « Ζώµεν εις µιαν χρονικήν πε-
ρίοδον της Φυλής µας λάµπουσαν και ακτινοβολούσαν, περίοδον πράγµατι υψηλών ανατάσεων, δη-
µιουργικών εµπνεύσεων και µεγαλουργηµάτων, περίοδον αναδηµιουργίας  και αναπτύξεως της αιωνίας 
και αθανάτου  Πατρίδος µας  µε τον κορυφαίον Πρωτεργάτην και Αρχιτέκτονα, γενναίον  Κυβερνήτην  
και Υπουργόν  µας  κ. Γ. Παπαδόπουλον, τον δεξιόν οιακοστρόφον της ζωής του Έθνους και ενσαρκωτήν 
των πανσέπτων ιδεωδώ και αρετών της Φυλής, όστις µε αυταπάρνησιν {…}.» (Στο  ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε, ό.π., 
44). Εξάλλου, κοινοί άξονες  εµβόλιµων αναφορών στο πρόγραµµα των παιδαγωγικών συνεδρίων  
αποτελούν η εξύµνηση της συµβολής  του Στρατού στην αγωγή της κοινωνίας και του «οραµατιστή 
της Νεοτέρας Ελλάδος», Γ. Παπαδόπουλου, για τη δηµοτική εκπαίδευση και τους λειτουργούς της.  



 251

Οι ιδεολογικές λειτουργίες τους, φυσικοποιούνται υπό τις υφιστάµενες πολιτικοϊ-
δεολογικές  συνθήκες,  ως  επιβεβληµένο καθήκον δηµοσίων υπαλλήλων µε υψηλή αλλά επί-
σης αυστηρά εποπτευόµενη  ιεραρχικά θέση.435 

                                                 
435 Έχουµε ήδη αναφερθεί κατά συζήτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος σε ζητήµατα 
οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, στη θεσµοθέτηση του πυραµιδωτού συστήµατος αξιο-
λόγησης και εποπτείας όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού, σε επίπεδο περιφερειακής και κεντρικής 
διοίκησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ:  ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΤΗ ΒΙΩΜΕΝΗ          
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
 
12.1.  Επαγγελµατικές πρακτικές µέσα από τη  «φωνή» των πρωταγωνιστών 

 
 
Για τη νοηµατοδότηση και επιτέλεση του επαγγελµατικού καθήκοντος, πέραν του 

θεσµικού πλαισίου, σηµαντική επιρροή κατά την υπό µελέτη περίοδο, φαίνεται να ασκούν 
εξωθεσµικοί παράγοντες. Στο πλαίσιο αυτό, στρατιωτικές, παραστρατιωτικές και αστυνοµικές 
αρχές,  και κάτοικοι, που δρουν ως  «καταδότες» ή «χαφιέδες», σύµφωνα µε προφορικές 
µαρτυρίες, διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διαµόρφωση των επαγγελµατικών πρακτι-
κών. Πρόκειται στην ουσία για άτυπα αλλά ισχυρά κέντρα εποπτείας και ελέγχου της ενδο-
σχολικής και  κυρίως της εξωσχολικής δράσης του δασκάλου, µε σκοπό την προσαρµογή της 
στις αξιώσεις των κυβερνώντων.  

Πρόσωπα-κλειδιά στη σύνθεση και λειτουργία του  προαναφερόµενου εξωθεσµικού  δι-
κτύου,  αναδεικνύονται, κατά περίπτωση, οι πληροφοριοδότες του καθεστώτος. Πρόκειται για 
πολίτες, µέλη των Τ.Ε.Α της υπαίθρου, δασκάλους κ.λπ.,  που συνεργάζονται µε τις κρατικές 
υπηρεσίες (Κ.Υ.Π, γραφεία επιθεώρησης κ.λπ.), παρέχοντας στοιχεία για  τη δράση των δη-
µοσίων υπαλλήλων και  των κατοίκων της περιοχής, µε στιγµατισµένο µητρώο κοινωνικών 
φρονηµάτων. Όπως επισηµαίνει ο δάσκαλος Α.Τ., οµολογώντας την επαγγελµατική  ανα-
σφάλεια που βίωνε, έχοντας την πεποίθηση της παρακολούθησης των πάντων και του ίδιου 
προσωπικά από συγκεκριµένα πρόσωπα: «{…}Το σπουδαίο ρόλο σε όλες τις δικτατορίες και 
στη χούντα τον παίζουν οι γύρω, γιατί δεν ερχόταν ο αξιωµατικός να µε ελέγξει εµένα, ερχόταν 
ο χωριανός, αυτός γινόταν πιστευτός.  Αυτός ήταν ο δικός τους άνθρωπος, αν πήγαιναν  και 
κατήγγειλλαν  ότι έκανα αυτό ή το άλλο  θα τον πίστευαν» (Συν.3). Ο ίδιος κάνει λόγο για την 
πανίσχυρη παρουσία και τις ψυχολογικές επιπτώσεις, της δραστηριοποίησης των παρα-
στρατιωτικών οργανώσεων, ως πυρήνων εξουσίας στην έδρα υπηρεσίας του:436 «Υπήρχε  
βάσιµος φόβος γιατί σε κάθε χωριό υπήρχαν ο οµαδάρχης των  ΤΕΑ µε όπλα και µπερέ  και ο ε-
πικεφαλής µε πολυβόλο. ∆ιοικητής ήταν ο Π. µε έδρα Μοίρες, αντισυνταγµατάρχης. Είχα καλές 
σχέσεις µαζί του. Ο οµαδάρχης, το καρφί της δικτατορίας  παρακολουθούσε τα πάντα. Τα µέλη 
των Τ.Ε.Α ήταν ντόπιοι και όποτε ήθελε αυτός τους καλούσε και παίρνανε το όπλο τους και πη-
γαίνανε». 

  Στο πλαίσιο αυτό, οι δάσκαλοι εξαναγκάζονται, υπό το φόβο των πιθανών επαγγελ-
µατικών κυρώσεων, όπως: απόλυσης- δηµοφιλούς πρακτικής ιδεολογικής εκκαθάρισης του 
κλάδου, ιδιαίτερα κατά την πρώτη περίοδο της δικτατορικής επιβολής-437 υπηρεσιακής στα-
σιµότητας, δυσµενών µεταθέσεων κ.λπ.), να προσαρµόσουν ανάλογα την επαγγελµατική συ-
µπεριφορά τους, συµµορφούµενοι «προς τας υποδείξεις» µε την ανοχή ή την υιοθέτηση συ-
γκεκριµένων πρακτικών και συµπεριφορών, όπως:  

Α) Υποστήριξη προπαγανδιστικού έργου και κυβερνητικών επιλογών «της Εθνικής Κυ-
βέρνησης». Σύµφωνα µε σχετικές εγκυκλίους, η συµµετοχή των δασκάλων και γενικότερα 
των δηµοσίων υπαλλήλων σε προγραµµατισµένες συγκεντρώσεις υποδοχής κυβερνητικών 
στελεχών στις έδρες των δήµων, εντάσσεται στις επαγγελµατικές τους υποχρεώσεις. Για τη 
συµµόρφωσή τους µάλιστα, φαίνεται να ενεργοποιούνται άτυποι µηχανισµοί πίεσης και εξα-
ναγκασµού, µε καταλυτική τη συνδροµή «των καταδοτών» της περιοχής. Οι εκπαιδευτικοί, 
όπως εξοµολογούνται δηλώνουν το παρόν, προκειµένου να αποφύγουν την εγγραφή τους 

                                                 
436 Ο Α.Τ υπηρετούσε στο δηµοτικό σχολείο Γέργερης και του είχαν ανατεθεί καθήκοντα δ/ντή.  
437 Υπενθυµίζεται ότι ο αριθµός των δασκάλων που διώχθηκαν από τη θέση του στα πλαίσια της 
ιδεολογικής εκκαθάρισης του κλάδου, ήταν τετραπλάσιος από τον αντίστοιχο των καθηγητών (∆ού-
κας, Τρ., ό.π., 234), γεγονός που τεκµηριώνει απόλυτα τους φόβους των δασκάλων για πιθανή απώλεια 
της θέσης τους. 
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«στη µαύρη λίστα», όπως αναφέρουν. Αποκαλυπτικές για το κλίµα τροµοκρατίας που ε-
πικρατούσε,  υπό την απειλή της κατάδοσης µη ενδεδειγµένων συµπεριφορών, είναι σχετικές 
µαρτυρίες δασκάλων: Η Χ.Β αναφέρεται στην υποχρέωσή της, να παρακολουθεί ως δηµόσιος 
υπάλληλος κυριακάτικες εβδοµαδιαίες προπαγανδιστικές οµιλίες στην πλατεία του χωριού 
που υπηρετούσε (Φαρκαδόνα Τρικάλων), που πραγµατοποιούνταν από κινητές οµάδες 
στρατιωτικών.: «Τότε  περνούσανε αξιωµατικοί καραβανάδες µια φορά την εβδοµάδα και µας 
µαζεύανε στην πλατεία  εκεί στη Φαρκαδόνα. Όλους τους κατοίκους; (ερώτηση δική µου). 
Όλους ναι! Και οι δάσκαλοι ειδικά  έπρεπε να πάνε υποχρεωτικά γιατί παίρνανε απουσίες. 
Ήτανε πολιτικού περιεχοµένου οµιλίες; Κυριακές γινότανε και έπρεπε να πάµε υποχρεωτικά. 
Θα σου πω και το περιστατικό. {…}. «Αν δεν πηγαίναµε;  Παναγία µου. Γραφόσουν στη µαύρη 
λίστα. {…}. Ήτανε οι χαφιέδες και  δάσκαλοι χαφιέδες, οι τεατζήδες είχανε γίνει οι χαφιέδες της 
χούντας . Εµείς είχαµε στη γειτονιά ένα τεατζή. Θυµάµαι ότι για να ακούσουµε τη Μόσχα, που 
δεν έπιανε το τραντζιστοράκι µου Ντόιτσε Βέλε, µπαίναµε στο κρεβάτι και κουκουλωνόµαστε 
και είχαµε από µέσα το τραντζιστοράκι διότι αυτός περνούσε και έστηνε αυτί από σπίτια {…}.». 
(Συν.1). Συµπληρώνει επίσης, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή υποβάθµιση των προπαγανδι-
στικών δράσεων, µετά την πρώτη περίοδο εδραίωσης του καθεστώτος ότι η πίεση συµµετοχής 
του κοινού και των υπαλλήλων  µειώθηκε  «µετά από µερικά χρόνια», όταν « το καθεστώς άρ-
χισε να µιλάει για δηµοκρατία κ.λ.π. . ∆ιαταγές έρχονταν πάλι,  αλλά ο κόσµος δεν έδινε σηµα-
σία. Να φανταστείτε, πήγαιναν και τους µάζευαν από τα καφενεία για να γίνει όπως-όπως η 
συγκέντρωση» (ό.π..) 

 Η ίδια δασκάλα, περιγράφοντας ανάλογες πρακτικές στην περίπτωση οµιλίας του Γ. 
Παπαδόπουλου στη Λάρισα, αναφέρει: « Θέλανε  να δείξουµε ότι είναι µαζική η αποδοχή της 
δικτατορίας Λοιπόν, φέρανε λεωφορεία και τα γεµίζανε από το πρωί  µε τους κατοίκους. Οι 
χαφιέδες του κάθε χωριού, παίρνανε και απουσίες ειδικά για τους δασκάλους, τους δηµοσίους 
υπαλλήλους  και για τους σεσηµασµένους. Εγώ τον δικό µας (ειρωνικά), δεν τον ήξερα. Μου τον 
δείξανε.» (Συν.1). Άλλη µαρτυρία δασκάλου, σχετικά µε  τον τρόπο συµµετοχής του χωριού 
που υπηρετούσε, στην τελετή εγκαινίων του σταθµού της ∆.Ε.Η. Λινοπεραµάτων στο Η-
ράκλειο Κρήτης, µας µεταφέρει το προπαγανδιστικό κλίµα ανάλογων πρακτικών: «Είχανε πει 
στον Πρόεδρο της Κοινότητας, να γεµίσει δυο λεωφορεία. Έτσι και έγινε. Και κατεβήκαµε 
όλοι µε πανό και υποδεχτήκαµε τον Παττακό : « Η Αγία Βαρβάρα υποδέχεται τον Παττακό» 
και άσε να λένε τώρα.» (Συν.8).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή των αντιδράσεων δασκάλων, υπό την επήρεια 
των  ηθικών διληµµάτων που αντιµετώπιζαν, αναφορικά µε την αναγκαστική παρουσία τους 
σε σχετικές εκδηλώσεις. Ο Α.Τ. οµολογεί: «Πήγαινα αλλά στεκόµουν απ’έξω.  Σηµείωνα, 
ποιους έβλεπα, για να µπορώ  να τους κατονοµάσω σε περίπτωση που κάποιος έλεγε ότι δεν 
ήµουν παρών.» (Συν.3). Η  Β.Ψ, περιγράφοντας το βίωµά της από ανάλογο περιστατικό, α-
ναφέρει: «Κάποιος από τους τρεις ο Παττακός ήτανε, δεν θυµάµαι ακριβώς,  µιλούσε στις Τρεις 
Καµάρες.438 Είχε πολύ κόσµο. Μας ανάγκαζαν να πάµε µε εγκύκλιο. Οι υπάλληλοι πρέπει να 
είναι εκεί. Και µάλιστα µια συνάδελφος µε ρώτησε γιατί δεν χειροκροτούσα και της απάντησα 
ότι η οµπρέλα µου δεν µε αφήνει. Υπήρχε η υποψία ότι µας παρακολουθούσαν. Γέλασε και αυτή. 
∆εν ένιωθα ότι έπρεπε να χειροκροτήσω σε αυτά που λέγονται. Απλά ήµουνα εκεί γιατί έπρεπε 
να είµαι.» (Συν.4).  

Στις αρµοδιότητες των πληροφοριοδοτών, φαίνεται να εντάσσεται και η επόπτευση του 
διαφωτιστικού έργου, σε σχέση µε τη χρήση προπαγανδιστικών αναφορών υπέρ «της Εθνικής 
Κυβέρνησης», κατά την πραγµατοποίηση διαφωτιστικών και επιµορφωτικών συγκεντρώσεων 
από τους δασκάλους. Ο δάσκαλος Ι.Ψ., συζητώντας τις παραµέτρους διεξαγωγής του διαφω-

                                                 
438 Πρόκειται για την πλατεία Ελευθερίας, την κεντρικότερη πλατεία του Ηρακλείου, η οποία 
φιλοξενεί ακόµη και σήµερα, ανακατασκευασµένη προσφάτως, οµιλίες κοµµάτων και άλλες 
εκδηλώσεις. 
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τιστικού έργου αναφέρει: «Έπρεπε εκεί κάπου να µπει µέσα,439 γιατί παρακολουθούσαν τα 
πάντα.{…}. Όργανα είχαν στρατιωτικούς, κάποιους ανθρώπους πληροφοριοδότες  και η αστυ-
νοµία να παρακολουθεί και να αναφέρει τον κάθε υπάλληλο» (Συν.5). Καθιστά µάλιστα σαφές 
ότι οι µικρές κοινωνίες ήταν ασφαλέστερες για την άσκηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος- 
ιδιαίτερα, όταν είσαι χωριανός,  αφού « ήξερες από που να φυλάγεσαι, που να µιλήσεις κ.λπ., 
αλλά όταν είσαι σε ένα µεγαλύτερο µέρος και δεν ξέρεις τον κόσµο, είναι διαφορετικά. Πρέπει 
να φυλαχτείς, να προσέξεις» (Συν.5). 

Εξάλλου και η άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των δασκάλων φαίνεται να τελείται 
σε  συνθήκες εξαναγκασµού και υπό το άγρυπνο µάτι «των ανθρώπων του καθεστώτος», ενώ 
εµφανής είναι και η  προσπάθεια ιδεολογικής χρήσης του σχολείου και των λειτουργών του 
και κατά την προεκλογική περίοδο.440

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση διεξαγωγής του 
δηµοψηφίσµατος της 29ης  Σεπτεµβρίου του 1968 για την υπερψήφιση του Συνταγµατικού 
Σχεδίου

441 της Επιτροπής Μητρέλια.442 Ανεξαιρέτως όλες οι προφορικές µαρτυρίες που 
συλλέξαµε, τονίζουν την τυπική ύπαρξη του παραβάν στο χώρο της ψηφοφορίας και το επιβε-
βληµένο καθήκον των δηµοσίων υπαλλήλων να ψηφίσουν φανερά υπέρ του διδακτορικού 
συντάγµατος. Η πρόθεση µάλιστα  µυστικής ψηφοφορίας και συνακόλουθης χρήσης  του πα-
ραβάν, προσλαµβάνει στη συνείδηση των ψηφοφόρων το χαρακτήρα της αντικαθεστωτικής 
πράξης, επισύροντας τις ανάλογες συνέπειες. Ο δάσκαλος Ι.Χ καταγγέλλει: «∆εν ψήφιζα 
φανερά{…}. Πάντα πήγαινα στο παραβάν και επί δικτατορίας. Στο δηµοψήφισµα ψήφισα στο 
παραβάν. Άκουσα σχόλια από κάτι «υποκείµενα» του χωριού. Μάλιστα όταν ψήφιζα στο χωριό 
µου,  ήρθε κάποιος να µε τραβήξει από το παραβάν, το υποκατάστατό τους στο χωριό». (Συν.9). 
Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η υπερψήφιση  των καθεστωτικών επιλογών ήταν ουσιαστικά µο-
νόδροµος, αφού «η ψήφος των υπαλλήλων που ψήφιζαν στην έδρα υπηρεσίας τους, ήταν  
εµµέσως φανερή». Στην περίπτωση αυτή, µε ή χωρίς τη χρήση του παραβάν, τα ονόµατα των 
ψηφισάντων δηµοσίων υπαλλήλων, γραφόντουσαν σε ξεχωριστή κατάσταση που αποστελ-
λόταν  στο Πρωτοδικείο, ενώ τα ψηφοδέλτια έµπαιναν σε ξεχωριστούς χρωµατιστούς φακέ-
λους (ό.π.).  

 Έτσι,  υπηρετούντες δάσκαλοι της περιόδου, νιώθουν αναγκασµένοι να ψηφίσουν α-
νοικτά, προκειµένου να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους. Η διαδικασία µάλιστα της ψη-
φοφορίας τελείται νοµότυπα, µε επιλεγµένη όµως επιτροπή-στην οποία συµπεριλαµβάνονται 
και δάσκαλοι, ως γραµµατείς ή απλά µέλη- µε διττό καθήκον: την άσκηση πίεσης για την 
εξασφάλιση της θετικής ψήφου και την αναγκαστική έκδοση επιθυµητών αποτελεσµάτων. 
Για το σκοπό αυτό, υιοθετούνται ανάλογες πρακτικές  (π.χ σκίσιµο των ψηφοδελτίων µε 
«ΟΧΙ»  κ.λπ.): « ∆ίνανε και τα δύο ψηφοδέλτια και παραβάν υπήρχε, αλλά ήτανε απέναντί του  
ήταν  ένα θρανίο και καθότανε ο παπάς εκεί και στους «ύποπτους» έλεγε και καµιά κουβέντα: 
Πρόσεχε!» (Συν.3). Στην ερώτησή µου, αν υπήρχε συνάδελφος που χρησιµοποίησε το 
παραβάν, απαντά: «Όχι, τα πήραµε και τα βάλαµε. Σας είπα ο δικαστικός αντιπρόσωπος ήταν 
µιληµένος. Όταν έβγαινε όχι, το παίρνανε, ο γραµµατέας και τα άλλα µέλη της επιτροπής,  το 
σχίζανε και εκείνος δεν µιλούσε. Υπήρχε και δάσκαλος µέσα δικός τους. Εµένα πάντως δεν µε 
όρισε ο επιτροπής ως µέλος και µετά κατάλαβα ότι µου έκανε χάρη{…}. Μετά µε ρώτησε 
πάντως ο αξιωµατικός για το πραγµατικό ποσοστό.»(ό.π.). Φαίνεται πάντως ότι οι συνθήκες 
δηµοψηφίσµατος και της  συνακόλουθης συµµετοχής  των δασκάλων, διαφοροποιούνται ως 

                                                 
439 Εννοεί την προπαγανδιστική αναφορά.  
440 Αναλυτικότερα η προσπάθεια επίταξης του δασκάλου κατά την προεκλογική περίοδο, θα συζητηθεί 
στο σχετικό υποκεφάλαιο των ∆ιαφωτιστικών πρακτικών κατά την υπό µελέτη περίοδο. 
441 Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιείται εναλλακτικά όρος «Σύνταγµα» ή «Συνταγµατικό κείµενο»  
ή «Συνταγµατικό εγχείρηµα». Ο όρος εισάγεται από τη Ν. Καλτσόγια-Τουρναβίτη (1981, 208), µε το 
σκεπτικό ότι σε καµιά φάση (κατάρτιση, συζήτηση, ψήφιση) δεν έλαβε χώρα η προβλεπόµενη 
διαδικασία των περιόδων δηµοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας. 
442 Αναλυτικότερα, η προσπάθεια επίταξης του δασκάλου κατά την προεκλογική περίοδο, θα συ-
ζητηθεί στο σχετικό υποκεφάλαιο των ∆ιαφωτιστικών πρακτικών κατά την υπό µελέτη περίοδο. 
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προς τη χρήση µεθόδων εξαναγκασµού.  Στην περίπτωση κοντινού χωριού στη ∆ράµα, µε 
πληθυσµό 3000 κατοίκων,   που τελεί  υπό την κηδεµονία  άτεγκτου στρατιωτικού διοικητή, η 
άσκηση βίας στους φηφοφόρους δηµοσίους υπαλλήλους είναι απροκάλυπτη. Η όλη δια-
δικασία διεξάγεται  µε πρωτόγνωρους όρους εξαναγκασµού: «Το µεγάλο κακό γινόταν  από 
την κοινότητα όταν ήταν το δηµοψήφισµα του 68 για το Σύνταγµα. Κάθε πρωί  ξυπνούσαµε µε 
εµβατήρια, στη  διαπασόν «Ναι στο Σύνταγµα, ναι, ναι…».  Εµείς ψηφίσαµε φανερά.  ∆εν µας 
αφήσανε καν να µπούµε στο παραβάν  ∆εν σε αφήνανε. Στο παραβάν δεν θα πάτε, µας λέγανε.   
Μόνο το «ΝΑΙ» µας δίνανε.  Ποιος τολµούσε να πάει στο παραβάν. Και να έβρισκε κανένα 
«ΟΧΙ» και το έβαζε µέσα;  Αλίµονό του. Μας το δώσανε φανερά το «ΝΑΙ». Το διπλώσαµε και 
το βάλαµε.» (Συν.2). Η ίδια δασκάλα, σχολιάζοντας τις προαναφερόµενες συνθήκες, εκφράζει 
τα συνοδά αισθήµατα τρόµου και ανασφάλειας της επιτέλεσης των «ειδικών» καθηκόντων 
του δασκάλου στη δικτατορία. Παράλληλα, θεωρεί «λυτρωτική» τη χρήση αυταρχικών 
µέτρων κατά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, µε το σκεπτικό ότι η στέρηση  του 
δικαιώµατος  της ελεύθερης επιλογής από τους δηµοσίους υπαλλήλους, τους απαλλάσσει από 
ανεπιθύµητες µετεκλογικές υπηρεσιακές επιπλοκές, σε περίπτωση έκδοσης ανεπιθύµητων 
αποτελεσµάτων:  «Κατά βάθος το θέλαµε αυτό γιατί γλιτώναµε από κάθε φασαρία. Γιατί αν 
βρισκόταν πολλά όχι, πέρα από αυτά που είχανε υπολογίσει στο χωριό θα µπλέκαµε εµείς. 
Ποιος ξέρει  τι θα σου έκανε ο στρατιωτικός  διοικητής, το τι αναφορές». (Συν.2). 

Β) Έλεγχος της προσωπικής και υπηρεσιακής δράσης  των εκπαιδευτικών από τις αρχές 
του τόπου. Καταγράφεται περίπτωση ανέλεγκτης δράσης, εις βάρος εκπαιδευτικών, διο-
ρισµένου προέδρου κοινότητας, µε την κάλυψη του στρατιωτικού διοικητή τής περιοχής,443  
στο προαναφερόµενο χωριό της ∆ράµας. Σύµφωνα µε σχετική µαρτυρία της δασκάλας Ε.Κ, 
«ο χουντικός» πρόεδρος κατασκοπεύει ανενδοίαστα την επαγγελµατική συµπεριφορά και την 
προσωπική ζωή των δασκάλων,  δίνοντας αναφορά των πεπραγµένων τους στο στρατιωτικό 
διοικητή της περιοχής, ο οποίος φαίνεται να  εκτελεί χρέη ανώτατου ελεγκτή στην περιοχή, 
αφού, όπως επισηµαίνει η ίδια:  «{…}θεωρούσε σαν προϊστάµενο όλων τον εαυτό του. Έπρεπε  
να του παίρνουνε γνώµη όλοι οι άλλοι, ακόµη και ο νοµάρχης» (Συν.2). 

 Εξαιρετική εντύπωση προκαλούν οι µέθοδοι που εφαρµόζει κατά την υλοποίηση των 
εξωθεσµικών καθηκόντων εποπτείας τού διδακτικού προσωπικού καθώς και οι πολύπλευρες 
επιπτώσεις τους στις συνθήκες διαβίωσης  και εν τέλει στη δηµιουργία ασφυκτικού πλαισίου 
επιτέλεσης των καθηκόντων του: «Φόβος, µε το να µην µπορείς  να κάνεις το παραµικρό, να 
φύγεις να έχεις τον πρόεδρο να σου ανοίγει την πόρτα τη νύχτα, µας υποχρεώνανε, το 
εµβατήριο, κάθε πρωί µε το εµβατήριο, οι αγελάδες έφευγαν και γύριζαν µε το εµβατήριο» και 
το «τι συµβαίνει πατέρα…» για την 21η Απριλίου. Έλλειψη ελευθερίας και η απειλή της από-
λυσης, πρωτόγνωρα συναισθήµατα. ∆εν τολµούσες να κάνεις ούτε έτσι ούτε έτσι.{…}. ∆εν ξέρω 
αν πήγαινε σε άλλους. Εµείς µέναµε τέσσερις  δασκάλες µαζί, ερχόταν µια στιγµή, χτυπούσε την 
πόρτα και έµπαινε µέσα, για να ρωτήσει πώς πάει το σχολείο, πώς πάνε τα παιδιά δήθεν. {…}. 
Ήταν πρόεδρος του χωριού και έκανε ό, τι ήθελε. Και εµείς βέβαια δεν µιλούσαµε, δεν του φέρ-
ναµε αντίρρηση, γιατί αν του κλείναµε την  πόρτα την άλλη µέρα θα µας πήγαινε στο στρα-
τιωτικό διοικητή. Ο καθένας τότε τη δουλειά του την ήθελε, φοβότανε » (Συν.2).   

Η άσκηση ελέγχου συµπεριλαµβάνει και την προσωπική ζωή των εκπαιδευτικών. Στο 
πλαίσιο αυτό, η παραµονή τους στο χωριό σε εξωσχολικό χρόνο, καθώς και γενικότερα η συ-
µπεριφορά τους (συναναστροφές, ψυχαγωγία κ.λπ.) ελέγχεται µε αιφνιδιαστικές επισκέψεις 
του στρατιωτικού διοικητή και σε συνεργασία µε τον πρόεδρο της κοινότητας. Εξάλλου,  
πέραν της αναγκαστικής διαµονής στην έδρα τους, απαγορεύεται και η αποµάκρυνση του δι-
δακτικού προσωπικού από το χωριό, χωρίς τη συνοδεία του προέδρου της κοινότητας, ο 
οποίος µάλιστα, όπως καταγγέλλεται, αξιοποιεί δεόντως, τις κοινές εξόδους: «Ο στρατιωτικός 

                                                 
443 Ας σηµειωθεί ότι πρόκειται για χωριό που απέχει 27 χµ. από τη ∆ράµα και ανήκει σε παραµεθόρια 
περιοχή. Ο στρατιωτικός διοικητής φαίνεται να  έχει ενισχυµένες αρµοδιότητες και απόλυτη εξουσία 
επί των δηµοσίων υπαλλήλων.  
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διοικητής  µάς  καλούσε για παρουσίες στο καφενείο  του χωριού, όλους, γιατρό, µαµή, νηπια-
γωγό, εµάς. Ερχόταν πρωί, απόγευµα,  µας έβαζε στη σειρά και µας µετρούσε. Ο τρόπος του 
ήταν αισχρός. Βρισιές, ό, τι µπορείς να φανταστείς.  Μας έλεγε να µην κάνουµε παρέα κάποιους 
κατοίκους, βουλγαρόφωνους, κοµµουνιστές-κατονόµαζε τους απαγορευµένους  και φεύγαµε. 
Επίσης έπρεπε να µένουµε στο χωριό πάντα. Απαγορευόταν!  Να παίρνουµε άδεια από τον πρό-
εδρο για να πάµε κάπου. Αναγκαζόµαστε να τον παίρνουνε παρέα για να φεύγουµε και να  γυρ-
νάµε όποτε θέλαµε. Παίρναµε έτσι δύο ταξί και πηγαίναµε στην Καβάλα για διασκέδαση. Ο 
οποίος βέβαια δεν έχανε ευκαιρία να µας φλερτάρει {…}» (Συν.2). 444

Για τις µεταβολές του 
διδακτικού προσωπικού των σχολείων ενηµερώνονται προσωπικά από τους εκπαιδευτικούς οι 
κατά τόπους αστυνοµικές αρχές, για ευνόητους λόγους. Ο Ε.Σ. αναφέρει: «Κάθε φορά που 
έκανα ανάληψη καθηκόντων παρουσιαζόµουν στην αστυνοµική αρχή, στην Κοµοτηνή, στην 
Τύλισο, στο Γαράζο πήγα στον αστυνόµο και παρουσιάστηκα. Όχι παρουσιάστηκα, πήγα και 
έδωσα τα στοιχεία µου κ.λπ. Αν δεν πήγαινες εσύ, ερχόταν  αυτός και σε έβλεπε. Στο Κεραµού-
τσι ήρθε ο ανθυπασπιστής και ζητούσε στοιχεία. ∆εν ξέρω αν γινόταν και πριν, πάντως  κατά  τα 
πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης, 74-75 η αστυνοµία ελάµβανε γνώση των µετακινήσεων  των 
εκπαιδευτικών για να ξέρει τι γίνεται» (Συν.8). 

Στο «δίκτυο» εποπτείας και ελέγχου της ευρύτερης δράσης του διδακτικού προσωπικού, 
θεσµοθετηµένο ρόλο κατέχουν ασφαλώς οι επιθεωρητές. Ωστόσο,  πέραν της αξιολόγησης 
της επαγγελµατικής απόδοσης των δασκάλων, µέσω της σύνταξης  υπηρεσιακών εκθέσεων, 
του καθορισµού των  υπηρεσιακών µεταβολών και  της χορήγησης επαγγελµατικών προνο-
µίων στους υφισταµένους  τους (άδειες, παραµονή εκτός έδρας, εκθέσεις καταλληλότητας για 
συµµετοχή στο διαγωνισµό µετεκπαίδευσης κ.λπ.), κάποιοι  φαίνεται να συµβάλλουν στην 
πληροφόρηση του καθεστώτος για τα πολιτικά φρονήµατα και τις δράσεις «ύποπτων», αντι-
φρονούντων δασκάλων (Συν.1, 3, 9). Με αντάλλαγµα την εύνοιά τους, δάσκαλοι ανα-
λαµβάνουν το ρόλο της διοχέτευσης πληροφοριών. Σύµφωνα µάλιστα, και  µε µαρτυρία βοη-
θού γενικού επιθεωρητή, φέρονται επίσης να ενηµερώνουν την Κ.Υ.Π,  κατά τις επισκέψεις 
της στα γραφεία επιθεώρησης, για τα στοιχεία υπηρεσιακών φακέλων εκπαιδευτικών  (Συν.6, 
10).  

Παράλληλα, στο προαναφερόµενο εξωθεσµικό δίκτυο παρακολούθησης της υπηρεσια-
κής δράσης των δασκάλων στη δικτατορία, φαίνεται έτσι, να εµπλέκονται ενεργά και κατώ-
τεροι στην ιεραρχία δάσκαλοι. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται λόγος για γνωστά «καρφιά», που 
µπαινοβγαίνουν  στην Κ.Υ.Π., δίνοντας, µε το αζηµίωτο, όπως αναφέρεται (Συν.3),  τις απαι-
τούµενες πληροφορίες για το πολιτικό «ποιον» συναδέλφων τους.  

Επιπρόσθετα,  ανάλογες µαρτυρίες καθιστούν την Κ.Υ.Π. µε τους συνεργαζόµενους δα-
σκάλους, παντοδύναµο κέντρο λήψης αποφάσεων για την επαγγελµατική ανέλιξη (προα-
γωγές) ή  κατάσταση του εκπαιδευτικού προσωπικού (απολύσεις, δυσµενείς µεταθέσεις κ.λπ.)  
κατά την υπό µελέτη περίοδο. Χαρακτηριστική  είναι η αφήγηση του δασκάλου Α.Τ.: «Υπήρ-
χαν και συνάδελφοι καταδότες, οι οποίοι δεν το έκρυβαν. Τα καρφώµατα σκοτώνανε τους 
ανθρώπους.{…}. Θυµάµαι δυο τρεις τέτοιους. Μετά εξαφανιστήκανε. Πού πήγανε δεν ξέρω. 
Συγκεκριµένα,  έναν συνάδελφος – µακαρίτης τώρα, ο οποίος ήτανε να γίνει αναπληρωτής 
επιθεωρητής. Καθόµαστε µαζί στις Τρεις Καµάρες, στην πλατεία Ελευθερίας. Ενώ είµαστε εκεί, 
πέρασε ένας άλλος συνάδελφος και του λέει: Νίκο, θα πας επιθεωρητής. Τώρα κατεβαίνω από 
την Κ.Υ.Π., τα γραφεία  και σε εγκρίνανε. Υπήρχαν τέτοιοι τους ξέραµε όλους τους ξέραµε» 
(Συν.3). 

Εξάλλου, η αντίληψη του υπηρεσιακού καθήκοντος του δασκάλου φαίνεται να συγκα-
θορίζεται από την αλληλεπίδραση των υποκειµενικών ερµηνειών/ νοηµατοδοτήσεων µε τις 

                                                 
444 Η ίδια δασκάλα, η οποία διαµένει, χωρίς τον άνδρα της και την νεογέννητη κόρη της στην έδρα 
υπηρεσίας της, εκφράζει την έντονη δυσφορία της για την υπό λεκτική µορφή, σεξουαλική παρε-
νόχληση που δεχόταν και ανεχόταν σε ένα  βαθµό, από το συγκεκριµένο άτοµο, χωρίς να µπορεί  να 
αντιδράσει όπως θα ήθελε, λόγω της επαγγελµατικής θέσης της.   
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έξωθεν και άνωθεν εξαναγκάζουσες  δοµές,  που οριοθετούν την αποδεκτή δράση του δηµο-
τικού σχολείου κατά την επταετία. Η όλη διάδραση λαµβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό περι-
βάλλον γενικευµένης επιτήρησης, µε έκδηλα τα ίχνη παρακµής. Η µαρτυρία του δασκάλου 
Ι.Ψ. είναι αποκαλυπτική για την αναγνώριση του «προσκηνίου»445

διεξαγωγής της: «Σε ποιον 
µιλάς, τι θα πεις, γιατί δεν είναι µόνο αυτός που µιλάς, αλλά και αυτός που ακούει από δίπλα 
και δεν ξέρεις τι θα κάνει. Ήτανε ένα κράτος ας πούµε επιτήρησης, φόβου και έπρεπε να τα 
προσέχεις όλα, όχι µόνο στο σχολείο ό,τι κάνεις αλλά και απέξω, πώς εκφράζεσαι…! Μπο-
ρούσες  να εκφραστείς κατά του δηµοψηφίσµατος; Υπάλληλος είσαι, µπορεί να µην είχες καµιά 
διάθεση για το δηµοψήφισµα , αλλά δεν µπορούσες να πεις και τίποτα γιατί µπορούσανε να σε 
αρπάξουν να σε στείλουν στο σπίτι σου, υπήρχε αυτός ο φόβος, µπορεί να µην το κάνανε σε 
παρά πολλές περιπτώσεις αλλά υπήρχε ο φόβος ότι ήταν δυνατόν να γίνει. Υπήρχε µπορεί να 
µην έτρεµες αλλά πρόσεχες.» (Συν.5).   

Είναι εµφανές ότι η λειτουργία του σχολείου και εποµένως και το έργο των εκπαιδευ-
τικών, διεξάγεται σε συνθήκες τρόµου, φόβου, ανασφάλειας, καχυποψίας. Η πολιτική εκτρο-
πή συνεπιφέρει την ηθική κατάπτωση. Το πλαίσιο άσκησης του διδασκαλικού επαγγέλµατος,  
οριοθετείται και στιγµατίζεται συνάµα, από εκπτωτικά ήθη και αξίες. Το δύσοσµο κλίµα της 
περιόδου αναδύεται από τις µνήµες της δασκάλας Χ.Β: «Στην εκπαίδευση σκοταδισµός, γλώσ-
σα, µετάφραση ήθελες για να διδάξεις,446 το βραχνά τον είχες από πάνω σου, κατευθυνόµενα, 
έπρεπε παντού να καταλήγεις, και οι χαφιέδες έπρεπε πιο πολύ να χαφιεδίζουνε και να βγά-
ζουνε λόγους για να µην κατηγορηθούνε για να µη χάσουνε τα οφίκια, να είναι οµοτράπεζοι µε 
την εξουσία, τυχάρπαστοι και αγράµµατοι. Είχε καλλιεργηθεί δουλεπρεπισµός {…}». (Συν.1). 

 Η σιωπή («Μπήκαµε στο γύψο. ∆εν µπορούσες ούτε να σκέφτεσαι και φυσικά ούτε να 
µιλάς. Είµαστε πολύ προσεκτικοί. Στο καφενείο αποφεύγαµε τις συζητήσεις {…}», Συν.2),  η 
αποφυγή άσκησης κριτικής, η προσήλωση στο αυστηρό διδακτικό καθήκον, η εξύµνηση του 
καθεστώτος, η απάθεια για τα κοινωνικοπολιτικά δρώµενα (βασανιστήρια, διώξεις κ.λπ.), µε 
συνακόλουθη την πρόταξη του επαγγελµατικού «ευ ζην» σε υπέρτατη αξία, αποτελούν πρα-
κτικές επαγγελµατικής επιβίωσης ή ανέλιξης, που επιβάλλουν τον επαναπροσδιορισµό του 
επαγγελµατικού καθήκοντος και της αποστολής του δασκάλου κατά την υπό µελέτη περίοδο. 

Η δηµοκρατία, ως λέξη  φαίνεται να εξοστρακίζεται από τη σχολική καθηµερινότητα. 
Το καθηµερινό λεξιλόγιο και γενικότερα,  η επαγγελµατική δράση των δασκάλων,  αναµορ-
φώνεται µε βάση τα νέα πολιτικοϊδεολογικά δεδοµένα και µε σταθερό το φόβο των υπη-
ρεσιακών επιπτώσεων, σε περίπτωση µη ενδεδειγµένης συµπεριφοράς.  «Πρώτα πρώτα έπεσε 
τροµοκρατία. Άρχισαν να απολύουν αµέσως. Να  απολύουν, να συλλαµβάνουν. Είπαν βέβαια  
ότι  οι απολυµένοι- πολιτικοποιηµένα άτοµα- ήταν ανεπαρκείς. Ποιος τολµούσε να ξαναµιλήσει 
για δηµοκρατία κ.λπ. ‘Επρεπε να µιλάµε για την  «Εθνική Κυβέρνηση» και τα επιτεύγµατά της 
{…}. Να  µην χάνεις ευκαιρία να µιλάς για τη δικτατορία και «την εθνική επανάσταση», που 
έσωσε την Ελλάδα από τους κοµµουνιστοσυµµορίτες. {…}. Αυτό το  όλο κλίµα, αυτή η φοβία! 
Όταν τα είχες καλά, δεν µιλούσες και εκθείαζες και δεν σε  ενδιέφερε τι γινότανε στους άλλους, 
κριτική δεν µπορούσες να  ασκήσεις, αλλά αδιαφορούσες και έλεγες όλα καλά είναι, είτε το 
πίστευες είτε δεν το πίστευες. Έκανες τη δουλειά σου και έλεγες όλα καλά είναι, δεν φοβόσουνα 
ούτε για µεταθέσεις, ούτε για  χαµηλή βαθµολογία στις εκθέσεις. ∆εν είχες το φόβο να απολυθείς 
και να τιµωρηθείς, περνούσες  καλά,  αλλά έπρεπε να τα έχεις καλά µε τη συνείδησή σου. Να’ 
χεις ελαστική συνείδηση και να πεις δεν µε ενδιαφέρει Υπήρχανε άνθρωποι που το έκαναν.  
Ενστερνίστηκαν τη χούντα για ίδιον όφελος , όλα καλά, όλα ωραία, για αυτούς» (Συν.1). 

 

                                                 
445 Ο όρος µε τη σηµασία που του αποδίδεται στη θεωρία των συµβολικών  διαντιδράσεων, υπό την  
οπτική του θεµελιωτή της G.Mead και του σηµαντικού εκπροσώπου της E.Goffman.  
446 Υπαινίσεται την αυξηµένη δυσκολία επιτέλεσης του διδακτικού καθήκοντος, λόγω της επιβολής 
αρχικά της καθαρεύουσας και στη τετάρτη τάξη (Α.Ν. 129/67) και της συνακόλουθης γλωσσικής 
προσαρµογής των σχολικών εγχειριδίων. 
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               12.1.1. Η παραγωγική διαχείριση των θεσµικών καταναγκασµών ως δίαυλος  
                           ενεργητικής επαγγελµατικής συµπεριφοράς 

             
                 
Πώς αντιλαµβάνονται όµως δάσκαλοι τής περιόδου την αποστολή τους υπό τις προανα-

φερόµενες συνθήκες; Πώς αντιδρούν στην πίεση και στα ηθικά διλήµµατα, που ενδεχοµένως 
βιώνουν; Τα εµπειρικά  δεδοµένα της παρούσας µελέτης,  φαίνεται να στηρίζουν παραδοχές 
των µικρο-κοινωνιολογικών προσεγγίσεων για το διττό ρόλο του εκπαιδευτικού, ως «διαχει-
ριστή» κατά τη διαδικασία ιδεολογικής αναπαραγωγής αλλά και ως «δρώντος» προσώπου, µε 
ενεργητική και  παραγωγική συµπεριφορά.447 Ο εκπαιδευτικός  ως ενεργό πρόσωπο και µέσα 
από συνειδητούς συµβιβασµούς αντιδρά στις πιέσεις των δοµικών δεδοµένων και αξιοποιώ-
ντας, έστω και τα ελάχιστα περιθώρια επιλογής που διατίθενται στο περιοριστικό σχολικό 
περιβάλλον,  διασφαλίζει διαφυγές,  άρα και τη σχετική αυτονοµία του (Γιαννακάκη, Π., ό.π., 
17-18). ∆εν πρόκειται βέβαια για συµβιβασµούς, που απαντώνται σε υποταγµένα άτοµα, αλλά 
για συνειδητή  προσπάθεια αντιµετώπισης, µε το λειτουργικότερο  δυνατό τρόπο, µιας εκκρε-
µούς αντίφασης,  µε έκδηλη την προσδοκία λήξης της αλλά και αίσθηση αδυναµίας  για την 
άµεση επίλυσή της: («Αναγκαστικά έπρεπε να βρεις κάποιο  τρόπο συµβιβασµού,  όσο είχε τη 
δυνατότητα να το κάνει ο καθένας.{…}. Εξαναγκασµός, υποχρέωση, τυπική συµµόρφωση ή 
έπρεπε  να ψάξεις να δεις πώς θα ζήσεις αλλιώς……να  κινδυνέψεις να χάσεις τη δουλειά σου.» 
Συν.5).  

Η απάντηση της δασκάλας Β.Ψ σε σχετική ερώτησή µας, 448 αναδεικνύει ένα σαφή 
ορισµό του υπηρεσιακού καθήκοντος,  υπό την επήρεια των ιδεολογικών όρων άσκησής του 
στη δικτατορία. Ο δάσκαλος, «ούτε ραγιάς αλλά ούτε και επαναστάτης»,  εν αναµονή του 
τέλους της εκτροπής,  µε την αίσθηση της αναρµοδιότητας για ενεργητική αντίδραση και υπό 
την πίεση των προσωπικών, οικογενειακών προβληµάτων, σιωπά αλλά δεν υποτάσσεται: 
«΄Όπως το πάρεις,  γιατί όταν σκύβεις το κεφάλι και γίνεσαι ραγιάς και µπορείς να το κάνεις,  
µε γειά σου µε χαρά σου, όταν δεν µπορείς να το κάνεις, πηγαίνεις στο σχολείο σου κάνεις τη 
δουλειά σου και σηκώνεσαι και φεύγεις.. εγώ δεν αντιµετώπισα κατάσταση, ήτανε ήσυχο το 
χωριό, έκανα τη δουλειά µου, το µάθηµά µου και έφευγα, δεν έµενα εκεί, δεν είχα επαφές, ώστε 
να είµαι στα καφενεία, να ακούω συζητήσεις να µαλώνουνε, να  αποδέχονται ή  να µην  
αποδέχονται το καθεστώς. Έκανα το µάθηµά µου, τη δουλειά µου.{…}.Εγώ δεν ήµουνα στόχος 
αντιδραστικός, έκανα τη δουλειά µου, πήγαινα στο σχολείο µου, έκανα τις οµιλίες. Κοίταξε να 
δεις, µπορείς το ίδιο πράγµα να το πεις έτσι και αλλιώς, όταν ξέρεις λίγα ελληνικά. ∆εν ήµουνα 
στόχος, ούτε επαναστάτης ούτε ραγιάς, οπότε δεν είχε κανείς να µου πει τίποτα. Σου 
επαναλαµβάνω τα πιστεύω µου ήταν εσωτερικά, η επανάστασή µου εσωτερική, και δεν ήµουνα 
στην ηλικία των 18-20 της εφηβείας, όπως στην Κύπρο παιδιά, µαθήτριες που φωνάζαµε στους 
δρόµους. Επαναστατούσες εσωτερικά αλλά έπρεπε έτσι να ζήσεις  {…}. Ήξερες εκ των πραγ-
µάτων ότι δεν µπορούσες να κάνεις τίποτα (δις) όλοι µπορούµε  να κάνουµε κάτι,  αλλά σε 
αυτόν τον τοµέα δεν µπορούσες να κάνεις τίποτα και περίµενες ότι  κάτι θα γίνει, ότι κάπου  θα 
τελειώσει. ∆εν πίστευες, δηλαδή,  ότι αυτό θα ήταν µόνιµο. Κράτησε αρκετά χρόνια γιατί είχαν 
οργανωθεί και την πλήρωσαν κάποιοι άνθρωποι µε πολύ… Βέβαια εµείς δεν ήµαστε µέσα πολύ, 
εγώ προσωπικά {…}. Πηγαίναµε κάναµε τη δουλειά µας. Εγώ νέα κοπέλα, χωρίς οικογένεια 
τότε, είχα τα προβλήµατα, το χαµό του πατέρα µου, τη µητέρα µου, το σχολειό µου,  την ε-

                                                 
447 Πρόκειται για ερωτήµατα που αντλούνται  από το χώρο των µικροερµηνευτικών κοινωνιολογικών 
προσεγγίσεων (ενδεικτικά βλ. Γιαννακάκη, Π., ό.π., 17) και έχουν διεξοδικότερα συζητηθεί κατά την 
οριοθέτηση εννοιών και την παρουσίαση του ερµηνευτικού πλαισίου της παρούσας µελέτης, 
448 Η ερώτησή µας έχει ως εξής:  Τι εννοείτε µε τη φράση : «Έκανα τη δουλειά µου», που χρησιµοποι-
ήσατε για τη συγκεκριµένη περίοδο που µιλάµε: »  
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πιθυµία να κάνω καλά τη δουλειά µου, τα ιδανικά µου µπορείς να µην πιστεύεις, και η πίστη 
εσωτερική δεν είναι; {…} Υπήρχε….. ο καθένας απέφευγε να ανοίξει συζήτηση. Σαν ένα πέπλο 
που τα σκέπαζε όλα. Κοίταζες πιο πολύ τη δουλειά σου από τα άλλα. Γιατί όλοι πρέπει να 
επαναστατούν και να κάνουν κάτι, αλλά όταν δεν µπορούσες να κάνεις τίποτα. Αλλά ένιωθες ότι 
δεν έχεις αρµοδιότητα εσύ..δεν µπορούσες να κάνεις τίποτα.» (Συν.4). 

 Σκέφτεται αλλά δεν ασκεί κριτική. Όταν αντιλαµβάνεται,  ενοχλείται αλλά δεν θλίβε-
ται. Τηρεί στάση αναµονής,  αντιδρώντας µε το δικό του τρόπο: είτε αξιοποιώντας τις ευκαι-
ρίες αυτόνοµης δράσης του, είτε, όταν νιώθει ασφαλής, διακωµωδώντας τους εξουσιαστές 
του, µε την αφήγηση ανεκδότων κ.λπ. (Συν.1, 2): «{…}Οι υπόλοιποι εµείς είχαµε τα ανέκδοτά 
µας γελούσαµε, εγώ τους έλεγα πάω στον Παττακό, στην τουαλέτα, εννοούσα. Είχαµε τη δική 
µας γλώσσα. Λέγαµε και ανέκδοτα για τους χουντικούς, αλλά είµαστε πάρα πολύ δεµένοι οι 
συνάδελφοι και εκτονωνόµαστε έτσι.  Όλοι εµείς ήµαστε του Κέντρου τότε, οπότε µε αυτούς 
κουβεντιάζαµε, χωρίς το φόβο ότι αυτά θα πάνε προς τα έξω.» (Συν.1). 

Σε κάθε περίπτωση,  η ύπαρξη και η λειτουργία νησίδων ελευθερίας στο σχολικό χώρο, 
φαίνεται να  δρα αντισταθµιστικά, διασφαλίζοντας την αίσθηση αυτονοµίας και συνακόλουθα 
του προσωπικού ελέγχου, που προκαθορισµένα νοήµατα τού στερούν. Βιώνει καταπίεση 
εντός και εκτός σχολείου αλλά απελευθερώνεται κατά την άσκηση των διδακτικών του 
καθηκόντων. Υπό την έννοια αυτή, η τάξη, ως µονωµένο ιδεολογικά σύστηµα, όπως παρου-
σιάζεται στις προσωπικές µαρτυρίες δασκάλων, λειτουργεί σαν ασπίδα κατά του εξαναγκα-
σµού. Ο αδύναµος δηµόσιος υπάλληλος, αυτοπεριθωριοποιηµένος από τα πολιτικά τεκται-
νόµενα,  βρίσκει χώρο και χρόνο  να αρθρώσει τη δική του φωνή στα εκπαιδευτικά δρώµενα. 
Αποδίδοντας τα δικά του νοήµατα και ερµηνείες στην  πραγµατικότητα που βιώνει, παρεµ-
βαίνει  στη διαµόρφωση της σχολικής πράξης: «Η πορεία449 δεν µε καταπίεζε. Η προετοιµασία 
δεν µε κούραζε. Είχα άνεση και ήµουνα ευρηµατική στο µάθηµα. πάντα Στη διδασκαλία δεν µε 
κούραζε τίποτα.  {…}. Τριµερή πορεία ακολουθούσα. Σηµειώσεις κρατούσα. Έγραφα και τα 
κείµενα που χρειαζόµαστε για την εφαρµογή της Ε.Σ.∆. Καλλιεργούσαµε και  κήπο την εποχή 
της δικτατορίας και σκάβαµε εµείς κάθε Τετάρτη απόγευµα  ∆εν έπρεπε ο δάσκαλος να κάθεται 
ποτέ. Απαγορευότανε και να αποµακρυνθείς. Συνέχεια  µε τη δουλειά σου. Να είσαι το ζωντανό 
παράδειγµα, το πρότυπο. Πρωί και απόγευµα, όλη µέρα, αυτή τη δουλειά. Γέµισε και η Τετάρτη 
απόγευµα µε το σχολικό κήπο. Αλλά ευτυχώς εµείς το διασκεδάζαµε. Ερχότανε τα παιδιά, κά-
ναµε βόλτα. {…}Καταπίεση αισθανόµουν µε όλα τα άλλα,  όταν ήτανε να µιλήσω  για το 
καθεστώς, στις γιορτές, στα πανηγύρια κ.λπ., όταν ερχόταν ο επιθεωρητής {…}. (Συν.1).    

Η υψηλή επαγγελµατική απόδοση του δασκάλου και η υποδειγµατική του συµπεριφο-
ρά, η οποία µάλιστα αξιολογείται από θεσµικούς και εξωθεσµικούς παράγοντες (επιθεωρητή, 
γονείς µαθητών κ.λπ.), προβάλλεται ως  µείζον  διακύβευµα της περιόδου.  Η προσήλωση 
στις  υποχρεώσεις, που εκείνος ως επαγγελµατίας  προτάσσει: παράδοση µαθήµατος, έγκαιρη 
προσέλευση στο σχολείο, τήρηση του ωρολογίου προγράµµατος, διαµονή στην έδρα, από-
φυγή λήψης αδειών, ακόµη και αναρρωτικών κ.λπ. (Συν.1, 2, 8, 11),  η τυπική διεκπεραίωση 
των υπόλοιπων, που του επιβάλλονται ιεραρχικά: συµµόρφωση µε τις εγκυκλίους, διαφω-
τιστικές οµιλίες, προπαγάνδα υπέρ του καθεστώτος, λογοδοσία στις τοπικές αρχές κ.λπ., από-
τελούν πρωταρχικές συνιστώσες του διδασκαλικού ρόλου, σύµφωνα µε τις νοηµατοδοτήσεις 
εκτε-λεστών του (του ρόλου).  

Μάλιστα, η ευταξία, η πειθαρχία, το φιλότιµο,  η συνέπεια, λόγω του εξωτερικού ελέγ-
χου της επίδοσής του από τους επιθεωρητές αλλά και της υψηλής αίσθησης της αποστολής 
που τον διακρίνει, συγκαταλέγονται από ορισµένους συνεντευξιαζόµενους στα θετικά χαρα-
κτηριστικά του διδασκαλικού επαγγέλµατος της περιόδου: «Χρόνο δεν είχαµε καθόλου. Αυτό 
που εσείς ζείτε τώρα για µας ήτανε απίστευτο. ∆ουλεύαµε πολύ. ∆εν παίζαµε τον παπά. ∆εν 

                                                 
449 Αναφέρεται στο καθήκον ηµερήσιου τουλάχιστον προγραµµατισµού των µαθηµάτων και 
ειδικότερα στη χρήση της τριµερούς πορείας διδασκαλίας. 
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µπορούσες να µην πας στο σχολείο, διότι  έδινες το παρόν- ακολουθούσαν αναφορές αν δεν 
πήγαινες κ.λπ.- αλλά και διότι το είχες µέσα σου, το είχες δεδοµένο. Θα ντρεπόµουνα, προ-
σωπικά, αν δεν πήγαινα, ακόµη και αν ήµουν άρρωστη. Και σήµερα, γονικές άδειες, αναρ-
ρωτικές άδειες {…}.» (Συν.2).  

Η προβολή δε της επαγγελµατικής ευσυνειδησίας του δασκάλου των παλιών,  δύσκο-
λων αλλά και καλών καιρών, λειτουργεί απαξιωτικά για τα παροντικά επαγγελµατικά χαρα-
κτηριστικά. Υπό το πρίσµα αυτό, άτεγκτες πρακτικές επιθεωρητισµού, όπως αιφνιδιαστικές 
επισκέψεις στην τάξη µετά από κρυφή παρακολούθηση της διδασκαλίας, επιβολή  τετραδίου 
ετήσιου προγραµµατισµού της διδακτέας ύλης ακόµα και για έξι τάξεις µονοθεσίου δη-
µοτικού σχολείου, υποβολή αναφορών για τη δράση του µουσουλµανικού πληθυσµού σε 
µειονοτικά σχολεία της Θράκης, έναντι ειδικού επιδόµατος θέσης (Συν.3, 8), αν και κατά την 
εφαρµογή τους προξενούν άγχος και φόβο στους αποδέκτες τους, συσχετίζονται µε την υ-
ψηλή επαγγελµατική απόδοση και την επίτευξη της εθνικής αποστολής του δασκάλου: «Με 
ρωτάτε αν υπάρχει κάτι που θα αποζητούσα  σήµερα από τη δικτατορία. Πειθαρχία και τάξη  
και τη στάση ζωής που είχε ο κάθε δάσκαλος, έπρεπε να κάνει τη δουλειά του, υπήρχε και η 
αξιολόγηση, η οποία για µένα ήταν πολύ σωστή και έπρεπε να υπάρχει. Βέβαια ήταν µια 
αυταρχική περίοδος αλλά τώρα φτάσαµε στο άλλο άκρο, τελείως το αντίθετο,  µεταξύ των δυο 
εγώ προτιµούσα το προηγούµενο. ∆ούλευαν οι δάσκαλοι. Θα µου πεις ο φόβος φυλάει τα έρηµα.  
Και αυτό χρειάζεται, αλλά σήµερα που φτάσαµε στο αντίθετο, να βλέπεις το δάσκαλο να µην 
ξέρει ούτε τι θα διδάξει, ν’ ανοίγει το βιβλίο και να λέει στα παιδιά διαβάστε, έχουµε φτάσει στο 
χειρότερο σηµείο τώρα{…}» (Συν.8).  
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ: ∆ΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΧΟΛΙΚΕΣ  
      ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΕΠΤΑΕΤΗ  ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ  

    
 
      13.1.  Γενικά περί διαφώτισης   
     

      « Όλοι όσοι πιστεύοµεν εις την Ελλάδα, όλοι όσοι πιστεύοµεν  εις την ελευθερίαν,  
         όλοι όσοι πιστεύοµεν εις την αλήθειαν πρέπει να γίνωµεν κήρυκες, 
        να γίνοµεν απόστολοι, να γίνοµεν διαφωτισταί». 
 
       (Από  Το βοήθηµα του ∆ιαφωτισµού, 1968, Φάκελος Εισερχοµένων εγγράφων 
        δηµοτικού σχολείου Ροδιάς, ό.π., ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 87). 

 
Με το σκεπτικό ότι στον «αιώνα της προπαγάνδας»450 τα ελεύθερα έθνη οφείλουν να 

αντισταθούν στην προσπάθεια κατάκτησης «ουχί εδαφών αλλά των πνευµάτων των ψυχών  
των ατόµων και των λαών»,  η διαφώτιση, προβάλλεται από το καθεστώς ως µέθοδος ψυ-
χικής ενδυνάµωσης του έθνους για την αντιµετώπιση των διαβρωτικών κοµµουνιστικών προ-
σπαθειών. Η  επιτυχία της, συνεπαγόµενη  την εξουδετέρωση του κοµµουνισµού,  «των ύ-
πουλων διαβρωτών, των σατανικών υπονοµευτών, των αθόρυβων  διεισδυτών», διασυνδέεται 
ευθέως  µε «το εθνικό» καθήκον  διακήρυξης  των ελληνοχριστιανικών ιδεών, όλων των σκε-
πτόµενων «Ελληνικώς», «των Ελληνόφρονων» (ό.π.).  

Στο  Βοήθηµα του ∆ιαφωτισµού,  το οποίο φαίνεται να  αποστέλλεται σ’όλα τα σχολεία, 
η προπαγανδιστική επιχείρηση του καθεστώτος βαπτίζεται διαφωτιστική. Με τη χρήση ενός 
θετικού επιθέτου («διαφωτιστική») και την απόδοση αντίστοιχα, του αρνητικού («προπα-
γανδιστική», σε αντεθνικής ειδής, αλλότριους δράστες και δράσεις,  δεν επιχειρείται µόνο η  
απόκρυψη των προθέσεων του καθεστώτος από την επιχείρηση «Εθνικής ∆ιαφώτισης». 
Μέσω της νοµιµοποίησής της, εν ονόµατι της εθνικής απειλής, που  φέρεται να συνιστά  η  
κοµµουνιστική  προπαγάνδα, επιδιώκεται  η  δηµιουργία ευεπίφορου εδάφους,  για την αποτε-
λεσµατική υιοθέτηση και ένθερµη εφαρµογή των επιβαλλόµενων προπαγανδιστικών ή όπως 
αποκαλούνται, «διαφωτιστικών» τεχνικών, από τους ορισθέντες πρωταγωνιστές της.  

Εξάλλου, κατά την εννοιολογική αντιπαράθεση των υπό συζήτηση όρων, η προπα-
γάνδα, ως εργαλείο του ολοκληρωτισµού διασύρεται, ενώ η διαφώτιση, παροµοιάζεται µε  
πνευµατική πανοπλία του ελληνικού έθνους, απαραίτητη για τη σωτηρία του: «Προπαγάνδα 
είναι η Επιστηµονική τεχνική διαδόσεως ιδεών µε σκοπόν τον επηρεασµόν της κοινής 
γνώµης. Χρησιµοποιείται από τους οπαδούς των ολοκληρωτικών συστηµάτων (Φασισµού- 
Κοµµουνισµού) µε σκοπόν την υποδούλωσιν των λαών. Αντιθέτως η διαφώτισις έχει σκοπόν 
να ενηµερώσει, να εξοπλίσει ψυχικώς και να προστατεύσει  τον λαό µας από τας αντεθνικάς  
προπαγάνδας  αι οποίαι απειλούν αυτήν ταύτην την ύπαρξίν του» (ό.π.) Συµπερασµατικά,  η 
προπαγάνδα του καθεστώτος, αφού προβάλλεται ως  διαφώτιση/αντι-προπαγάνδα για το «πι-
στεύω του ‘Ελληνος», µε θεµατικές επιλογές: « 1) το έθνος, 2) Η ελευθερία, 3) Ο Χριστια-
νισµός, 4) Η ∆ύσις, 5) Η πρόοδος, 6) Ο Αντιολοκληρωτισµός και ειδικώς σήµερον ο Αντι-
κοµµουνισµός» (ό.π., 3), ανάγεται  σε µείζον εθνικό ζήτηµα και κοινή υπόθεση όλων των Ελ-
λήνων: «{…} Η διαφώτισις ως προελέχθη, δεν αποτελεί υπόθεσιν ενός ατόµου, ή µιας οµάδος 
ατόµων. Είναι κοινή υπόθεσις όλων των Ελλήνων χάριν της Πατρίδος µας, χάριν της φυλής 

                                                 
450 Πρόκειται για τη  σκέψη του Ζ.Σεβαλιέ : «οι ιστορικοί του µέλλοντος θα ονοµάσουν τον 20ο αιώνα, 
αιώνα της Προπαγάνδας», την οποία παραθέτει και ο Γ. Γεωργαλάς, στέλεχος του καθεστώτος και 
υπεύθυνος για τις προπαγανδιστικές δράσεις του, συζητώντας στον πρόλογο σχετικού βιβλίου του 
(Γεωργαλάς, Γ. 1967), για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του «ιδεολογικού-προπα-
γανδιστικού πολέµου, ως µορφή  «πολιτικού πολέµου», κοµµουνιστικής εφεύρεσης (ό.π.,1-6)   
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µας, χάριν της Ιστορίας µας. Η Κοµµουνιστική προπαγάνδα, δεν έχει δικαίωµα να καπηλεύεται 
και να µολύνει τα ωραιότερα  και ιερότερα των ιδανικών µας{…}» (ό.π., 3).  

 Υπό αυτό το πρίσµα και µε το πρόσχηµα της πανελλήνιας θωράκισης έναντι της 
διαβρωτικής προσπάθειας του κοµµουνισµού, θεµιτοποιείται, θεσµοθετείται και συστηµατο-
ποιείται, η µετάπλαση των κρατικών λειτουργών- στην περίπτωσή µας, των εκπαιδευτικών, 
σε εθνοκήρυκες. Παρατηρείται έτσι προσπάθεια ταχύρρυθµης εκπαίδευσης/ µύησης των  δια-
φωτιστών στην «τέχνη της προπαγάνδας». Ειδικότερα,  µε την αποστολή του Βοηθήµατος 
∆ιαφώτισης, κατά το σχολικό έτος 1967-68, µε σηµειώσεις και οδηγίες, σχετικές µε παραµέ-
τρους του διαφωτιστικού έργου (προσόντα εκπαιδευτού, επαφή εκπαιδευτών/ εκπαιδευό-
µενων, διδασκαλία διαφώτισης, γενικές αρχές,  µέσα κ.λπ.)  επιδιώκεται η  εµπεριστατωµένη 
ενηµέρωση των εµπλεκόµενων φορέων, σε παραµέτρους «του αποδοτικού» διαφωτιστικού 
έργου. Το προαναφερόµενο βοήθηµα αν και αποτελεί, όπως αναφέρεται, «σύνοψιν ευρυτέρων 
µελετών εκδοθεισών δια τους Αξιωµατικούς του Στρατού µας», αναµένεται να ενδιαφέρει και 
τους εκπαιδευτικούς, «επειδή αι οδηγίαι αύται αναφέρονται εις θέµατα αγωγής των ανθρώ-
πων{…}, παρέχουσαι τη δυνατότητα  αντλήσεως χρησίµων στοιχείων δια την επιτυχίαν του σο-
βαρού έργου της πνευµατικής αναπτύξεως{…}» (εγκ. 449/14/19-12-68, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87).   

Συναφείς λειτουργίες αναµένεται να υλοποιήσει  και η αποστολή σχετικού εγχειριδίου 
σε κάθε δάσκαλο  στις αρχές του 1971,  µε τίτλο: « Εγκόλπιον Εθνικού  Προσανατολισµού». 
Εκπονείται από τη Νοµαρχία Ηρακλείου  και αναφερόµενο «εις την Στοιχειώδη Τεχνικήν της 
διεξαγωγής της διαφωτίσεως, αποβλέπει εις την κάλυψιν  ενός διαπιστωθέντος κενού εις το 
σύστηµα της εν λόγω προσπάθειας, όπως τονίζει ο Αναπληρωτής Επιθεωρητής Γόρτυνος σε 
σχετική εγκύκλιό του (εγκ.αριθ. πρωτ. 20/1/8-1-71, Φάκελος Εισερχοµένων εγγράφων 
δηµοτικού σχολείου Ροδιάς,  Γ.Α.Κ. Ν. Η., ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 90).  Παράλληλα µε την αποστο-
λή συναφών οδηγιών στις  εγκυκλίους επιθεωρητών,  οι οποίες και θα συζητηθούν διεξο-
δικότερα  παρακάτω, επιχειρείται εµφανώς η συµπερίληψη βασικών προπαγανδιστικών αρ-
χών στις διαφωτιστικές πρακτικές του σχολικού µηχανισµού. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται έτσι, 
στην ανάγκη εφαρµογής τεχνασµάτων, για τη δηµιουργία συνθηκών «αθρόας προσέλευσης».  

Στην ουσία πρόκειται για υπόµνηση βασικών προπαγανδιστικών τεχνικών- οι οποίες 
µάλιστα, θεωρούνται κοµµουνιστικό εφεύρηµα (Γεωργαλάς, Γ. 1967, 26-35)- αναφορικά µε 
τα µέσα και τις παραµέτρους «της αποδοτικής διαφώτισης» (κατάλληλος προπαρασκευή, 
συνδυασµός µέσων κ.λπ.): «δέον όπως καταβληθεί προσπάθεια υπό των διδ/λων, ώστε και 
ενδιαφέρον να δηµιουργείται  και αθρόα προσέλευσις  να επιτυγχάνεται  δια καταλλήλου προ-
παρασκευής (κατάλληλος διακόσµησις αιθούσης,  συγκέντρωσις καθισµάτων υπό των µαθητών 
διά τους γονείς των{…} έχοντες υπ΄οψιν ότι το άριστον  µέσον είναι και παραµένει ο συν-
δυασµός οµιλίας  και συντόµου εορταστικού, ψυχαγωγικού κ.λπ. προγράµµατος, το οποίον θα 
παρουσιάσουν οι µαθητές, φωτεινής προβολής κ.λπ.» (εγκ. 449/14/19-12-68, ό.π.) 451  

Ωστόσο ερευνητικά δεδοµένα, όπως η  αναφορά του αναπληρωτή επιθεωρητή στο «δια-
πιστωθέν κενό» των διαφωτιστικών δράσεων, παρά τα  τέσσερα χρόνια  συστηµατικής προ-
σπάθειας  εµπλοκής του σχολικού µηχανισµού στην  προπαγανδιστική εκστρατεία του κα-
θεστώτος, επανειληµµένες εγκύκλιοι επιθεωρητών, µε οδηγίες αντιµετώπισης δυσλειτουρ-
γικών χαρακτηριστικών του διαφωτιστικού έργου452  ή επισηµάνσεις για την  καταγραφή και 

                                                 
451 Πρβλ. Ο  Σχεδιασµός της Προπαγάνδας: πρόγραµµα, προπαγανδιστική επιχείρησις, Τα µέσα της 
προπαγάνδας: Προφορικός λόγος, Άλλα µέσα κλ.π, στο Γεωργαλάς, Γ. 1967, 288-338.  
452 Ενδιαφέρον παρουσιάζει για την αποτύπωση του πραγµατικού κλίµατος των διαφωτιστικών 
συγκεντρώσεων,  το οποίο φαίνεται να  διαφέρει αισθητά από το καταγεγραµµένο στις υποβληθείσες 
εκθέσεις, παρατήρηση του αναπληρωτή γενικού επιθεωρητή Η.Ρ.: «εφ’ όσον το Σχολείον οργανώνει 
υπευθύνως συγκέντρωσιν  γονέων κ.λπ. κατοίκων µε οµιλίαν, δέον να έχει καθορισθεί επακριβώς  το 
πρόγραµµα (οµιλητής-θέµα-έτερα τυχόν πρόσωπα τα οποία θα απευθύνουν χαιρετισµούς µε γνωστόν 
περιεχόµενο κ.λπ.), ώστε να αποκλεισθεί η περίπτωσις εµφανίσεως  αυτοκλήτου, µη εκπροσωπούντος 
Αρχήν  ή Υπηρεσίαν, όστις να λάβει τον λόγο και αναφέρει πράγµατα έξω του  σκοπού ή αντίθετα  προς 
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συσχέτιση της διαφωτιστικής δράσης µε την υπηρεσιακή εξέλιξη, θέτουν εύλογα ερωτήµατα 
για βαθµό αντιστοιχίας αποτελεσµάτων  και προθέσεων στο τοµέα της διαφώτισης. Εγείρεται 
έτσι σοβαρό ζήτηµα, αναφορικά µε το βαθµό συµµόρφωσης και ανταπόκρισης του δασκάλου 
στις σχετικές διαταγές.  

                                                                                                                                            
τον σκοπόν ον επιδιώκει  ή συγκέντρωσις  και η επίσηµος οµιλία»  (εγκ. 448/13/19-2-68, Γ.Α.Κ. Ν. Η., 
ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87).   
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 13.2. Θεσµικό πλαίσιο  και  πρακτικές της περιόδου στον τοµέα της διαφώτισης 
 

   
Στη συνέχεια, µε τη συζήτηση  δεδοµένων από την ερευνητική επεξεργασία  γραπτών 

αρχειακών πηγών  και προσωπικών µαρτυριών πρωταγωνιστών της περιόδου, σχετικών µε τη 
διαφωτιστική δράση  δηµοτικών σχολείων και ειδικότερα µε τον  προδιαγεγραµµένο αλλά και  
υλοποιηθέντα ρόλο  του δασκάλου,  θα εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας  «στα προβλεπόµενα» 
και «στα γενόµενα» στον τοµέα της εθνικής διαφώτισης και της σχολικής ζωής.  Σε ένα δεύ-
τερο επίπεδο ανάλυσης, θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε το ρόλο των επαγγελµατικών 
πρακτικών της περιόδου στην εµπέδωση της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος.  

Είναι γεγονός ότι σχεδόν αµέσως µετά την εγκαθίδρυση του καθεστώτος, γίνονται 
ορατές οι προσδοκίες των κρατούντων αναφορικά µε την ιδεολογική/προπαγανδιστική λει-
τουργία του δασκάλου. Σύµφωνα µε  διαβιβασθείσα ιεραρχικώς  σχετική εντολή του Υπουρ-
γείου  Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (εγκύκλιος αναπληρωτού επιθεωρητή Β΄ Ρεθύ-
µνης 607/16/ 8.5.67, αριθµ. τεκµ. 519, Φάκελος εγκυκλίων επιθεωρητών, ∆ηµοτικό Σχολείο 
Πρινέ Ρεθύµνης), καλούνται οι διευθυντές σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς να πραγ-
µατοποιήσουν οµιλία προς τους µαθητές: «περί του Εθνοσωτηρίου έργου της επαναστάσεως 
21ης Απριλίου 1967», εντός της προσεχούς εβδοµάδας και µετά την πρωινή προσευχή. 
Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η ανάγκη να γίνει αναφορά στη  σωτήρια, για «την ένδοξη πατρίδα», 
παρέµβαση του Εθνικού Στρατού, καθώς και στις αλτρουιστικές και ανιδιοτελείς  προθέσεις 
της Επαναστατικής Κυβέρνησης, η οποία «δεν έχει πολιτικάς επιδιώξεις ούτε προσδοκά  πο-
λιτικά οφέλη, αλλ’ενδιαφέρεται µόνον διά την σωτηρίαν της πατρίδας. Επίσης δεν ενδια-
φέρεται για την πολιτικήν τοποθέτησιν  των Ελλήνων  εις τα Εθνικά κόµµατα».  

Σηµαντικά στοιχεία για το θεσµικό πλαίσιο της διαφωτιστικής  δράσης του δασκάλου 
σε επίπεδο προγραµµατισµού, οργάνωσης και διεξαγωγής,  προκύπτουν από τις εγκυκλίους  
που αποστέλλουν επιθεωρητές και γενικές επιθεωρητές  στα σχολεία περιφερειών ευθύνης 
τους. Ειδικότερα, προσδιορίζονται µε σαφήνεια η φιλοσοφία, οι αποδέκτες, οι αρχές, οι 
προϋποθέσεις, το περιεχόµενο καθώς και οι οργανωτικές λεπτοµέρειες του διαφωτιστικού 
έργου. 453  

Αφού υπενθυµίζεται η λειτουργία  του δασκάλου «ιδία των µικρών χωρίων», ως πα-
ράγοντα µόρφωσης, διαφώτισης και προόδου και γίνεται επίκληση του υπηρεσιακού και 
πατριωτικού καθήκοντος, καθώς και του ηθικοπνευµατικού επιπέδου του εκπαιδευτικού 
κόσµου, ζητείται  διαφωτιστική εργασία, διαπνεόµενη από «ιερόν  ζήλον  και ενθουσιασµόν», 
µε σκοπό την πνευµατική ανάπτυξη και διαφώτιση του πληθυσµού και «την επάνοδον των 
παραπλανηθέντων εις το Εθνικόν µας πλαίσιον». Στην ίδια παράγραφο µάλιστα της εγκυ-
κλίου, επιχειρείται η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών µε ηθικό δέλεαρ: την προβολή  της 
διαφωτιστικής δράσης ως διαύλου αναβάθµισης του επαγγελµατικού τους κύρους και 
αυτοκαταξίωσης (εγκύκλιος υπ’αρίθµ. 4/2/29-1-68, ό.π.). 

Αποδέκτες της διαφωτιστικής δράσης ορίζονται γενικά οι κάτοικοι της περιοχής και 
ειδικότερα  υποοµάδες-στόχοι, όπως: «η νεολαία, οι γονείς, οι αγρόται, οι ταλαντευόµενοι, οι 
παλαιοκοµµατικώς σκεπτόµενοι, οι δυσηρεστηµένοι{…}»  ( εγκύκλιος, υπ’αρίθµ. 1852/2/3-1-
69, ό.π.). 

                                                 
453 (Βλ.ενδεικτικά.: υπ’αρίθµ. 4/2/29-1-68 επείγουσα και εµπιστευτική εγκύκλιο του αναπληρωτή 
επιθεωρητού Β’Ρεθύµνης «Περί προγραµµατισµού διαφωτιστικών οµιλιών υπό διδ/λων», αρ.τεκµη-
ρίου.500, υπ’αρίθµ.εγκύκλιος 19/2/4-1-68 του αναπληρωτή γενικού επιθεωρητού  Θ΄Περιφέρειας, 
αρ.τεκµηρίου 501, υπ’αρίθµ. 1852/2/3-1-69, ό.π, Φ 10 ∆ραστηριότητος ∆ηµοτικού Σχολείου  Πρινέ 
Ρεθύµνης,). 
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Οι αρχικές θεµατικές επιλογές της διαφωτιστικής προσπάθειας, αµέσως µετά την 
εγκαθίδρυση του καθεστώτος, και για προφανείς  λόγους, αποσκοπούν  στην ενηµέρωση της 
κοινής γνώµης σχετικά µε «το αναδηµιουργικό» έργο της «Εθνικής Κυβέρνησης». Για το 
σκοπό αυτό, οι δάσκαλοι καλούνται, µε σχετική εγκύκλιο να λάβουν γνώση ενυπογράφως και 
να αξιοποιήσουν στη συνέχεια, επείγον έγγραφο του στρατού (στην περίπτωση της Κρήτης, 
της V  Μεραρχίας), στο οποίο παρατίθενται «εν συνόψει, επιτεύγµατα της Εθνικής Κυβερ-
νήσεως εκ 53 σηµείων» (εγκ επιθ. αριθ. πρωτ. 2527/72/22-11-67, Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υ-
λικού Αγ. Βαρβάρας, Γ.Α.Κ. Ν. Η., ΕΚΠ.34, ΦΑΚ.72).  

Στη συνέχεια, µε διαταγές  των  επιθεωρητών  παραγγέλλεται η θεµατολογία των οµι-
λιών να αντλείται  από «τον κοµµουνιστικόν κίνδυνον», µε το σκεπτικό ότι «τούτο είναι 
απαραίτητον,  διότι ο κοµµουνισµός αποτελεί τον πρώτιστον και θανάσιµον κίνδυνο του έ-
θνους» (εγκύκλιος υπ’αρίθµ. 4/2/29-01-68  ό.π.). Αξίζει να σηµειωθεί πάντως ότι σε εγκυ-
κλίους µε θέµα την οργάνωση των διαφωτιστικών οµιλιών, οι ιθύνοντες φαίνεται να µην 
καλύπτονται απόλυτα από τους επιλεγέντες θεµατικούς άξονες των προγραµµατισθέντων 
οµιλιών, ζητώντας επικέντρωση στον κοµµουνιστικό κίνδυνο και παραθέτοντας λίστα µε 
προτεινόµενα θέµατα 454 Επισηµαίνεται: «Επειδή, όµως τα θέµατα τα αφορώντα εις τον 
πρώτον εχθρόν της Πατρίδος, τον Κοµµουνισµόν, δέον να έχουν την πρώτην θέσιν  εις τας κατά 
τόπους οµιλίας, παρακαλούµε, όπως µεριµνήσητε διά την συµπλήρωσιν των προγραµµατισµών, 
των εχόντων ανάγκην συµπληρώσεως, ώστε να αναπτυχθούν και θέµατα της κατηγορίας αυτής 
προσαρµοζόµενα  προς το νοητικόν επίπεδον των ακροατών. Επί µέρους θέµατα οµιλιών είναι: 
Κοµµουνισµός και Οικογένεια, Κοµµουνισµός και Αγρόται, Κοµµουνισµός και Νεολαία,  Κοµ-
µουνισµός και Εργάται, Κοµµουνισµός και Εθνικά θέµατα (Αλύτρωτοι Έλληνες, Β΄ Ηπειρος, 
Κύπρος κ.λπ.), Κοµµουνισµός και Πόλεµος 1940, το Κ.Κ.Ε και ο  Συµµοριτοπόλεµος, Η Ειρήνη 
και οι Κοµµουνισταί, Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και Κοµµουνισµός, Η Επανάστασις της 21ης 
Απριλίου, Ανάγκη Ενώσεως όλων των Ελλήνων κ.λπ.».  

Πράγµατι, αµέσως  µετά την εγκαθίδρυση της δικτατορίας και κατά τη διάρκεια του 
1968, φαίνεται, από τη µελέτη σχετικού αρχειακού υλικού διαφορετικών νοµών της Κρή-  
της,455 να έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη οι συστάσεις των επιθεωρητών για την επιλογή των 
θεµάτων των διαφωτιστικών οµιλιών, αφού κύριος θεµατικός άξονάς τους άµεσα ή έµµεσα 
καθίσταται ο  κοµµουνισµός και οι  επιπτώσεις του σε διάφορους τοµείς της κοινωνικής ζωής, 
καθώς και η εξύµνηση «της Επανάστασης» της 21ης Απριλίου.  Ιδιαίτερα ισχνή, έτσι,  είναι η 
παρουσία άλλων θεµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, δηµοφιλή θέµατα της περιόδου από την έναρξη 
σχεδόν του σχολικού έτους 1967-68 µέχρι και τον Αύγουστο του 1968 είναι : Η οικογενειακή 
ζωή και η θέσις της γυναικός εις τον Κοµµουνισµόν, Κοµµουνισµός, εργάται, αγρόται και λοι-
παί κοινωνικές τάξεις, Κοµµουνισµός και Παιδεία, Ιστορία και δράσις του Κ.Κ.Ε, Η εγκλη-
µατική δράσις του Κ.Κ., Η επανάστασις της 21ης Απριλίου, Η επέτειος της Επαναστάσεως της 
21ης Απριλίου.     

Στη συνέχεια από τον Απρίλιο του 1968 και µετά,  η πολιτική επικαιρότητα,  όπως δια-
µορφώνεται από την προπαγανδιστική εκστρατεία του καθεστώτος για την υπερψήφιση του 

                                                 
454 Βλ. ενδεικτικά :εγκύκλιοι  γενικού επιθεωρητή υπ’αρίθµ. 19/2/4-1-68, αριθµ.τεκµ. 501, Φάκελος 
∆ραστηριοτήτων ∆ηµοτικού Σχολείου Πρινέ και επιθεωρητή δηµοτικής εκπαίδευσης Γόρτυνος, 
194/7/26-01-68, Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού Εθνικής ∆ιαφωτίσεως ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδιάς 
1967-70, Α.Τ. 95, Γ.Α.Κ. Ν.Η. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σχεδόν ταυτόχρονα, επιθεωρητές περιφερειών 
διαφορετικών νοµών, επισηµαίνουν τα ίδια προβλήµατα κατά τη διεξαγωγή των διαφωτιστικών δρά-
σεων.  
455 Η µελέτη της θεµατολογίας των διαφωτιστικών οµιλιών, βασίστηκε σε συγκριτικά στοιχεία 
δηµοτικών σχολείων των νοµών Ηρακλείου και Ρεθύµνου. Συγκεκριµένα, πρόκειται για το  Φάκελο 
εξερχοµένων εγγράφων των δηµοτικών σχολείων Ροδιάς και Αγ. Βαρβάρας, (Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ 29, 
ΦΑΚ. 114, αριθµ.τεκµ. 43), το Φάκελο εκθέσεων λειτουργίας σχολείου Αγ. Βαρβάρας ( Γ.Α.Κ. Ν. Η., 
ΕΚΠ 34, ΦΑΚ. 73, καθώς και το Φάκελο ∆ραστηριότητος του δηµοτικού σχολείου Πρινέ (Ατα-
ξινόµητο αρχείο σχολείου  ) 
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πρώτου δικτατορικού συντάγµατος και τις ανάγκες απόκτησης λαϊκού ερείσµατος και νοµι-
µοποίησης της δράσης του τροφοδοτούν τη θεµατολογία των σχετικών οµιλιών, µε κύριο 
άξονα την προβολή του κυβερνητικού έργου σε διάφορους τοµείς. Σε σχετική διαταγή του 
Νοµάρχη Ρεθύµνης  (υπ’αρίθµ, 105/5-6-70, αρ.τεκµ. 512, Φάκελος εγγράφων Νοµαρχίας 
Ρεθύµνης ∆ηµοτικού Σχολείου Πρινέ) προς τους Προϊσταµένους ∆ηµοσίων Υπηρεσιών και 
Ν.Π.∆.∆. του νοµού, µε θέµα: «Οργάνωσις ενηµερώσεως πολιτών» και στόχο την παροχή 
κατευθύνσεων για τη διεξαγωγή των ενηµερωτικών συναντήσεων, ιεραρχούνται οι θεµατικοί  
τους  άξονες ως εξής:  

� ενηµέρωση των πολιτών «επί του εκτελουµένου  υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως 
έργου»,  

� έξαρση Εθνικού περιεχοµένου  γεγονότων 
� ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση των πολιτών για κοινωνικής φύσεως θέµατα. 

Ο δάσκαλος Α.Τ., αναφερόµενος στις παραινέσεις αναπληρωτή επιθεωρητή, που «αν 
και ανήκε σ’ αυτούς», (ήταν δηλαδή οπαδός του καθεστώτος), {…}, ήταν έντιµος», ση-
µειώνει: « Έλεγε δηµοσίως: Να µιλάτε για «την επανάσταση». Βλέπεις άµα δεν έλεγες για «την 
επανάσταση, δεν έλεγες τίποτα. Και  στη συνέχεια, άµα ήµαστε οι δυό µας: Λέγε και καµιά 
κουβέντα να µη σε απολύσουνε» (Συν. 3.).  

Το ενδιαφέρον πάντως των εµπλεκόµενων παραγόντων  κατά το τελευταίο τρίµηνο του 
σχολικού έτους 1967-1968 και µέχρι και το Σεπτέµβριο του 1968, στρέφεται στην προπα-
γάνδα για την υπερψήφιση «του νέου Συντάγµατος». Η όλη προπαγανδιστική δραστη-ριότητα 
παραπέµπει ευθέως στο σχεδιασµό δράσεων της µορφής «Αγκιτάτσιας ή ζυµώσε-ως»456, που 
επιλέγεται από το καθεστώς  για την  κάλυψη τρεχουσών  πολιτικών αναγκών. Το προπα-
γανδιστικό τοπίο διαµορφώνεται ως εξής: «Ο ηµερήσιος τύπος δηµοσιεύει καθηµερινώς, εν 
συνεχεία, τα άρθρα του νέου σχεδίου Συντάγµατος, {…}, εν αντιπαραβολή προς τα σχετικά του 
ισχύοντος Συντάγµατος 1952, αλλά και το ραδιόφωνον µεταδίδει σχετικάς εκποµπάς διά την ε-
νηµέρωσιν των πολιτών, ίνα, µετά µελέτην, διατυπώνουν γραπτώς και ελευθέρως και από-
στέλλουν τας παρατηρήσεις των εις την Επιτροπήν  Συντάγµατος (Ζαλοκώστα 3- Αθήνας)» (εγκ. 
αριθ. πρωτ. 1160/44/22-04-1968, Φάκελος Εισερχοµένων εγγράφων ∆ηµοτικού σχολείου Ρο-
διάς, Γ.Α.Κ. Ν.Η, ΕΚΠ. 29,ΦΑΚ. 87).  

 Η εξάµηνη περίοδος (25/3 έως 29/9-68),  από την ηµέρα δηµοσιοποίησης του σχεδίου 
συντάγµατος και έναρξης του υποτιθέµενου δηµόσιου διαλόγου  για το περιεχόµενό του, χα-
ρακτηρίζεται από «τον ακατάσχετο µονόλογο της κυβερνητικής προπαγάνδας», υπό το κρά-
τος, µάλιστα, στρατιωτικού νόµου και «ενώ είχαν ανασταλεί οι εγγυήσεις των ατοµικών δι-
καιωµάτων και δηµοσίων ελευθεριών», σύµφωνα µε ευρωπαίους παρατηρητές  (Αλιβιζάτος, 
Ν.1995, 283).  

Ο σχολικός µηχανισµός ενηµερώνεται άµεσα και συστηµατικά για τις κυβερνητικές 
προθέσεις  και καλείται να αναλάβει ενεργό  ρόλο διευκολυντή: «Ως είναι γνωστόν υµίν ήρ-
ξατο η διαδικασία της αναθεωρήσεως των µη θεµελιωδών διατάξεων και ο εκσυγχρονισµός του 
ισχύοντος Συντάγµατος, εκ των βασικών στόχων της Εθνικής Επαναστατικής Κυβέρνησης{…}. 
Επειδή οι Εκπ/κοί, ως Έλληνες πολίται, έχουν το δικαίωµα και την υποχρέωσιν να διατυπώνουν 
και εκείνοι τας γνώµας των, αλλά και λόγω της συνεχούς επαφής των µετά των γονέων, 
κηδεµόνων και λοιπών κατοίκων, των χωρίων ιδία, να διαφωτίσουν αυτούς, εις εκτέλεσιν της 
υπ’αριθµ.1253/εγκ/20/15-04-68{…}, παρακαλούµεν, όπως, ευθύς µετά τας διακοπάς και εντός 
της ορισθείσης προθεσµίας, προσέλθητε εις τας επί τούτω δεούσας ενεργείας». (εγκ. αριθ. πρωτ. 
1160/44/22-04-1968, Φάκελος Εισερχοµένων εγγράφων ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδιάς, Γ.Α.Κ. 
Ν.Η., ΕΚΠ. 29,ΦΑΚ. 87). 

                                                 
456 Για τη διασάφηση  του όρου και την παρουσίαση της προπαγανδιστικής τεχνικής  « Αγκιτάτσια», 
βλ. Γεωργαλάς, Γ. 1967, 289).  
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Στο πλαίσιο αυτό, η ιδεολογική στράτευση του δασκάλου, ως δηµοσίου υπαλλήλου 
είναι απροκάλυπτη, αφού υποχρεώνεται από τους προϊσταµένους του,  να διαφωτίσει τους 
πολίτες για  τη σκοπιµότητα και την αξία του «υπό ψήφιση» συνταγµατικού κειµένου, ανα-
λαµβάνοντας το ρόλο του «συνταγµατικού αναλυτή». Με το πρόσχηµα δε της παροχής 
ευκαιριών στους πολίτες για την κατάθεση της άποψής τους, σχετικά µε το περιεχόµενο του 
συνταγµατικού κειµένου, στα πλαίσια του δηµόσιου διαλόγου,457 επιβάλλεται η οργάνωση 
και διεξαγωγή συγκεντρώσεων των πολιτών, µε ευθύνη του σχολείου και ζητείται υποβολή 
λεπτοµερούς αναφοράς στον επιθεωρητή για τις συνθήκες πραγµατοποίησής τους. Ο δά-
σκαλος Ι.Ψ, καυτηριάζοντας το προπαγανδιστικό κλίµα της περιόδου, αναφέρεται στις σκέ-
ψεις και στα βιώµατα της επιβεβληµένης εµπλοκής τους,  στην όλη διαδικασία: «Στέλνανε ο-
δηγίες για να ενεργήσεις ώστε να βγει το δηµοψήφισµα, όπως το θέλανε αυτοί.  Το θέµα είναι 
ότι ένιωθες  και το ήξερες ότι δεν έπρεπε να εκδηλωθείς,  αν πίστευες ότι δεν ήτανε σωστό αυτό, 
αφού,  και θα σου ζητούσανε το λόγο φαντάζοµαι ή θα το µαθαίνανε και θα ξέρανε ότι αδια-
φόρησες και δεν βοήθησες το καθεστώς. Θυµάµαι ότι δηµοσιεύανε οι εφηµερίδες ένα έντυπο µε 
παρατηρήσεις που µπορούσες να το στείλεις. Είχα συµπληρώσει και εγώ 3 και τα είχα στείλει.». 
Ο ίδιος πάντως, όπως συµπληρώνει, υπηρετώντας στο χωριό της καταγωγής του, δεν έκανε 
προπαγάνδα.   

 Το περιεχόµενο του παρακάτω αποσπάσµατος σχετικού αρχειακού υλικού δηµοτικού 
σχολείου, σε συνδυασµό και µε τα ερευνητικά δεδοµένα  επεξεργασίας αναφορών  και άλλων 
σχολικών µονάδων, από τον Απρίλιο µέχρι και το Σεπτέµβριο 1968,458 δηµιουργεί την 
πεποίθηση  της κατά γράµµα συµµόρφωσης του σχολείου στις άνωθεν διαταγές, σε επίπεδο, 
τόσο προθεσµιών διεκπεραίωσης όσο και περιεχοµένου (π.χ διάλογος για τις διατάξεις του 
σχεδίου συντάγµατος κ.λπ.): 

 
   «Λαµβάνω την τιµή να αναφέρω υµίν, συµφώνως τω υπ’αρίθµ. Ε.Π. 16/15-6-1968 

υµετέρω εγγράφω ότι εις το ηµέτερον χωρίον επραγµατοποιήθη την 12ην του µηνός  Μαϊου 
συγκέντρωσις των κατοίκων του χωρίου, συµπράξει των δύο συνεταιρισµών του χωρίου και του 

                                                 
457 Ο υποτιθέµενος δηµόσιος διάλογος προπαγανδίζεται ως απόδειξη της δηµοκρατικής ευαισθησίας 
που διακρίνει την Εθνική  Κυβέρνηση:  «εκάλεσε τον Λαόν  να εκφέρει ελευθέρως την γνώµην του επί 
του σχεδίου Συντάγµατος, επειδή πιστεύει, ότι ο Λαός έχει το δικαίωµα και το καθήκον, να λάβει ενεργόν 
µέρος  εις την σύνταξιν του Καταστατικού χάρτη της χώρας» (εγκ. επιθ. αριθ. πρωτ. 1160/44/22-04-
1968, ό.π.). Προβάλλεται δε σαν καινοτόµος εκχώρηση συνταγµατικού προνοµίου στο λαό: « δια 
πρώτην φορά εις την νεοτέραν ιστορίαν του Έθνους µας ο λαός συντάσσει το Σύνταγµά του και οπω-
σδήποτε λαµβάνει γνώσιν του Καταστατικού του Χάρτη εις ευρυτάτην κλίµακα{…}» (εγκ.επιθ.αριθ. 
πρωτ. 1281/49/4-05-68, Φάκελος Εισερχοµένων εγγράφων δηµοτικού σχολείου Ροδιάς, Γ.Α. Κ. Ν.Η., 
ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 87). Οι πολίτες, ενηµερωνόµενοι για τις συνταγµατικές διατάξεις, καλούνται να  
καταθέσουν την άποψή τους, συµπληρώνοντας  και στέλνοντας ειδικά δελτία που διατίθενται από τις 
εφηµερίδες στην Επιτροπή Συντάγµατος ή σε περίπτωση έλλειψης, να απευθύνουν ατελώς στην ίδια 
υπηρεσία, σχετικές επιστολές (ό.π.).  
 Στην ουσία βέβαια, υπό συνθήκες στρατιωτικού νόµου και εκφοβισµού,  πρόκειται για επίπλαστο διά-
λογο, που λειτουργούσε προσχηµατικά για τη συµµετοχή των πολιτών στις προπαγανδιστικές συ-
γκεντρώσεις.  Εξάλλου, είναι γνωστό ότι όσοι διατύπωσαν ανοικτά την αντίθεσή τους µε το εν λόγω 
κείµενο, διώχθηκαν ή παραπέµφθηκαν στα στρατοδικεία (Αλιβιζάτος, Ν., ό.π.).  
458 Αναφερόµαστε στην οµοιόµορφη και θετική  ανταπόκριση του σχολικού µηχανισµού στα κελεύ-
σµατα του καθεστώτος, λαµβάνοντας υπόψη το περιεχόµενο υποβληθεισών  εκθέσεων λειτουργίας  
του δηµοτικού σχολείου Αγ. Βαρβάρας Ηρακλείου (Γ.Α.Κ Ν. Η., ΕΚΠ  34 ΦΑΚ  73 και σχετικών  
αναφορών του Πρινέ Ρεθύµνου (Φάκελος δραστηριοτήτων, αταξινόµητο αρχειακό υλικό σχολείο). 
Χαρακτηριστική είναι  η καταγραφή  τίτλων πραγµατοποιηθεισών  οµιλιών και κατά τις δύο φάσεις 
της διαφώτισης (α΄ φάση: Απρίλης- Ιούνιος 68 και β΄φάση:  Σεπτέµβριος 68) , όπως: Το Νέον  Σύνταγ-
µα (Μάιος 68 και 15, 22-09-68, Συζήτησις επί των σπουδαιοτέρων άρθρων  του Ν. Συντάγµατος και 
παραλληλισµός και σύγκρισις τούτων  µε τα σχετικά άρθρα του Συντάγµατος  του 1952 (21-05-68) 
Σπουδαιότεραι διατάξεις του Νέου Συντάγµατος (08-09-68), Ανάλυσις του όλου Συντάγµατος (22-09-
68) κ.λπ.   
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διευθυντού του σχολείου{…}, καθ’ήν οµίλησεν ο υποφαινόµενος µε θέµα «Το νέον  σχέδιον συ-
ντάγµατος. 

Η οµιλία αύτη περιελάµβανε το ιστορικόν του ισχύοντος συντάγµατος, την ανάγκην 
αναθεωρήσεως, τη διαδικασίαν αναθεωρήσεως και ευρείαν κριτικήν επί των διατάξεων τούτου, 
βάσει του ανά χείρας υπάρχοντος εντύπου.  Επί της κριτικής των  άρθρων τούτου επεδείχθη  
παρά των ακροατών ζωηρόν ενδιαφέρον και επηκολούθησε ευρεία και εκτενής συζήτησις καθ’ 
ήν  ελύθησαν  προκύψασαι  απορίαι  και ερµηνεύθήσαν  δυσνόητα σηµεία.  

Τέλος ετονίσθη ότι σκοπός της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου είναι να φέρει εις πέρας 
την αναθεώρησιν του Συντάγµατος, ίνα ο ελληνικός λαός, ενωµένος και απερίσπαστος  προχω-
ρήσει  εις τον δρόµον των εθνικών πεπρωµένων, και εις την πρόοδον και ευηµερίαν  όλων των 
Ελλήνων» ( Αναφορά « Περί πραγµατοποιήσεως  οµιλίας προς τους κατοίκους του χωρίου  επί 
του σχεδίου «Νέου Συντάγµατος», Φάκελος εξερχοµένων εγγράφων δηµοτικού σχολείου 
Ροδιάς, Γ.Α.Κ. Ν. Ηρακλείου, ΕΚΠ 29, ΦΑΚ. 114).   

     
Η υποχρέωση παροχής διαφωτιστικού έργου παρουσιάζεται ως συµβολή των δασκάλων 

στην πληρέστερη ενηµέρωση επί των συνταγµατικών διατάξεων, καθώς και στη διευκόλυνση 
διατύπωσης της άποψης  των πολιτών, αφού, όπως επισηµαίνεται: «είναι δυνατόν, οι κάτοικοι 
ιδία της υπαίθρου, να µην ηδυνήθησαν να διατυπώσουν τας απόψεις των είτε εκ λόγων κα-
θαρώς τεχνικών (ανεπαρκής κυκλοφορία εφηµερίδων, γεωργικαί  ασχολίαι των κ.λπ.), είτε εν-
δεχοµένως, εξ αδυναµίας των να κατανοήσουν τα εις τας εφηµερίδας παρατιθέµενα  άρθρα, 
τόσο του ισχύοντος Συντάγµατος όσον και του σχεδίου της Επιτροπής Μητρέλια {…}» (εγκ. 
αριθ.πρωτ. 1289/49/4-05-69, ό.π.). Για το σκοπό µάλιστα αυτό, διοχετεύονται στην κοινή 
γνώµη µε τη διαµεσολάβηση του δασκάλου, «όλως ενδεικτικώς», συγκεκριµένα υπό ψήφιση 
συνταγµατικά άρθρα, προκειµένου  να αποτελέσουν αντικείµενο διαλόγου.  

Στη συνέχεια, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 1968-1969 και ενόψει του 
επερχόµενου δηµοψηφίσµατος, αποστέλλονται σχέδια οµιλίας και αντίτυπα του σχεδίου Συ-
ντάγµατος στους διευθυντές των σχολείων,  µε σκοπό την αξιοποίησή τους για την πλήρη 
ενηµέρωση του διδακτικού προσωπικού και τη διαφώτιση των  πολιτών « επί των διατάξεων 
του νέου συντάγµατος  ως και των διαφορών αυτού εν συγκρίσει προς το ισχύον Σύνταγµα» 
(εγκ.αριθ.πρωτ. 417/9/8/68, Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού δηµοτικού σχολείου, Αγ. Βαρ-
βάρας,  Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ.72). Με την αποστολή  µεταγενέστερων εγκυκλίων 
(εγκ.αριθ.πρωτ.2110/69/30-8-68), παραγγέλλεται η πιστή εφαρµογή των παρεχόµενων ανα-
λυτικών οδηγιών, για την άµεση  οργάνωση και  διεξαγωγή σχετικών  διαφωτιστικών δράσε-
ων, εντός του Σεπτεµβρίου 1968, όπως : 

Α) Πραγµατοποίηση συγκεντρώσεων γονέων και κηδεµόνων και λοιπών κατοίκων των 
σχολικών περιφερειών, εντός Σεπτεµβρίου, για τη διαφώτισή τους «περί του ότι το Κυβερ-
νητικόν σχέδιον Συντάγµατος, είναι όντως ∆ηµοκρατικόν, σύντοµον και ρεαλιστικόν και ότι 
{…} εκτός των άλλων είναι το βάθρον επί του οποίου δυνάµεθα να οικοδοµήσωµεν µια ευ-
πρεπή, υγιά, ουσιαστικήν, έµπρακτον, γνησίαν και βιώσιµον ∆ηµοκρατίαν».  

Β) Αξιοποίηση των σχετικών σχεδίων οµιλίας, που έχουν αποσταλεί στα σχολεία, ήδη 
από το προηγούµενο σχολικό έτος. Συστήνεται επίσης, η αξιοποίηση  «πετυχηµένων οµιλιών» 
δασκάλων της περιφέρειας  για τη σύνταξη των οµιλιών: «{…} Προς τούτοις συναποστέλ-
λοµεν πολυγραφηµένον  σχέδιον οµιλίας επί του Συντάγµατος, πραγµατοποιηθείσης υπό του 
διδ/λου Ι.Τρ. εις την αίθουσαν «Χρυσόστοµος» Χανίων, το οποίο δύνασθε  να χρησιµοποι-σετε 
ως βοήθηµα». (Φάκελος Εισερχοµένων εγγράφων Ροδιάς, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 87).  

Πρόκειται για την επιβολή «έτοιµων» οµιλιών, µε ελεγχόµενη δοµή και συµβατή επιχει-
ρηµατολογία µε τους προπαγανδιστικούς στόχους, στις οποίες µάλιστα αναπτύσσονται και 
και άλλα θέµατα εθνικής διαφώτισης. Στο πλαίσιο αυτό, ο διαφωτιστής δάσκαλος µετατρέ-
πεται σε ιδεολογικό φερέφωνο, αναλαµβάνοντας ουσιαστικά το ρόλο του αναγνώστη των επι-
βαλλόµενων κειµένων. Το υπηρεσιακό καθήκον αποδυναµώνει το αξιολογικό του σύστηµα, 
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καθιστώντας εφικτή  την ιδεολογική του χρήση. Λειτουργεί έτσι ως «ένθερµος διαφωτιστής», 
ηθικά απενεχοποιηµένος, τονίζοντας:  «διαβάζαµε ότι µας δίνανε, µπορούσαµε να κάνουµε και 
αλλιώς;» (Συν. 7). Υπό το πρίσµα αυτό, ο δάσκαλος Α.Τ. ανακαλώντας ένα συµβάν µετά την 
ολοκλήρωση οµιλίας προπαγανδιστικού περιεχοµένου, διηγείται: « Ένας από κάτω χωριανός 
µε ρώτησε: Τα πιστεύεις αυτά που µας λες; Ορίστε, έτοιµα είναι, του απάντήσα και του  έδειξα 
το έντυπο» (Συν.3). Σύµφωνα πάντως µε προφορικές µαρτυρίες, η καταγεγραµµένη συµ-
µόρφωση του δασκάλου στον τοµέα της διαφώτισης, σε συνθήκες µάλιστα ασφυκτικού υπη-
ρεσιακού ελέγχου, εµφανίζεται ως ζήτηµα επαγγελµατικής επιβίωσης. Ο προηγούµενος δά-
σκαλος στη συνέχεια της συνοµιλίας µας, σχολιάζοντας τον επιµορφωτικό ζήλο κάποιων 
γνωστών του συναδέλφων, αναφέρεται σε συγκεκριµένο πρόσωπο, ως εξής: «Θυµάµαι το Μ., 
συνάδελφο και  συχνό οµιλητή. Όταν έπεσε η δικτατορία, κατέβασε το πουλί από το γραφείο του 
και το πέταξε έξω». «Κανείς δάσκαλος», συνεχίζει, «δεν ήθελε να µιλήσει. Τι να κάνανε όµως;» 
(ό.π.).  Η δασκάλα Χ.Β, µιλώντας και  για το σύζυγό της Ε.Χ., δάσκαλο, που τιµωρήθηκε µε 
εξάµηνη διαθεσιµότητα κατά την εποχή της δικτατορίας, αποκαλύπτει επίσης παρασκηνιακές 
πτυχές  της «ένθερµης» διαφωτιστικής δράσης, επισηµαίνει: «Ακόµη και ο Λ., θαρρώ είχε  
κάνει οµιλία, που ξέρεις τι είχε περάσει.  ∆εν τους ήθελε καθόλου. Είχαµε παιδιά,  του έλεγα. 
Κάτσε καλά {…}»(ό.π.).   

 Η αναφορά της στη τάση του συζύγου της, αποκτάει ιδιαίτερη σηµασία, αν ληφθεί 
υπόψη ότι ο συγκεκριµένος δάσκαλος, σύµφωνα µε πληροφορίες διασταυρωµένες µε υπη-
ρεσιακά ντοκουµέντα από τον ατοµικό υπηρεσιακό του φάκελο459,  διώχθηκε  κατά την πε-
ρίοδο της δικτατορίας. Ανακλήθηκε άµεσα  η απόσπασή του  από το εξωτερικό, µε συνέπεια 
τη διακοπή των σπουδών του στο Πανεπιστήµιο της Κολωνίας (τον Ιούνιο 1967), τέθηκε σε 
εξάµηνη διαθεσιµότητα (απόφαση υπ’αρίθµ. 1515/10-10-67), µε αποτέλεσµα βαθµολογικό 
υποβιβασµό, και τέλος  αποκλείστηκε η συµµετοχή του στο διαγωνισµό επιλογής διδακτικού 
πρσωπικού για µετεκπαίδευση.  Στον ατοµικό του φάκελο, πάντως, βρέθηκε οµιλία  «Επί τον 
εορτασµόν της 2ας  επετείου της 21ης Απριλίου», πραγµατοποιηθείσα µετά την έπανοδό του 
στην υπηρεσία και δοµηµένη, βάσει των υποδείξεων συναφούς περιεχοµένου διαφωτιστικού 
υλικού  (Α.Φ. δασκάλου:  Χ.Ε, αταξινόµητο υλικό Γ.Α. Κ. Ν. Η.).   

Εξάλλου, αντιπροσωπευτικός του  υφολογικού περιβάλλοντος των σχεδίων οµιλιών, εί-
ναι ο πρόλογος διαφωτιστικού  κειµένου µε τίτλο: «Σχέδιον οµιλίας προς τους κατοίκους, επί 
του θέµατος της αναθεωρήσεως του Συντάγµατος»: 

:  
                    Κ υ ρ ί ε ς  κ α ι   κ  ύ ρ ι ο ι  

      «Το θέµα της οµιλίας µου  αναφέρεται εις το καταρτιζόµενον Νέον Σύνταγµα και 
εκφράζει τας ατοµικάς µου πεποιθήσεις και σκέψεις γύρω από το σχέδιον που έφερεν  εις φως η 
επιτροπή Μητρέλια.  

     Από το 1822, που ως γνωστόν  εψηφίσθη υπό της εν Επιδαύρω Α΄ Εθνικής Συνε-
λεύσεως το 1ον Σύνταγµα της χώρας υπέστη µέχρι σήµερον πολλάς αναθεωρήσεις άλλοτε 
µερικάς και άλλοτε ολικάς, ίνα προσαρµοσθεί εις τας ανάγκας της εκάστοτε εποχής{…}» 
(Φάκελος Εισερχοµένων εγγράφων ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδιάς, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ.91.  

 
Γ) Ανάληψη «αληθούς σταυροφορίας διαφωτίσεως του κοινού» από τους δασκάλους για 

τις διατάξεις του «πρωτοποριακού» νέου Συντάγµατος µε συστηµατοποίηση και προγραµ-
µατισµό των διαφωτιστικών προσπαθειών από την έναρξη του σχολικού έτους και µέχρι την 
ηµέρα του δηµοψηφίσµατος. Αναγωγή της σε «θετικωτάτην  υπηρεσίαν εις το Έθνος».460  

                                                 
459 Έχουµε ήδη αναφερθεί στην περίπτωση του δασκάλου Ε.Χ., κατά τη συζήτηση της εκπαιδευτικής 
πολιτικής της δικτατορίας και ειδικότερα στα πλαίσια των εκκαθαρίσεων του διδασκαλικού κλάδου. 
460 Αξίζει να σηµειωθεί επίσης, ότι  όπως επισηµαίνεται από τον Ν. Αλιβιζάτο, σε όλη την διάρκεια της 
προπαγανδιστικής επιχείρησης µέχρι και «την εκλογική φάρσα» της 29ης Σεπτεµβρίου 1968, η  εν 
δυνάµει ψήφος υπέρ του «όχι» στο δηµοψήφισµα, προβάλλεται ως αντεθνική πράξη (Αλιβιζάτος, Ν. 
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∆) Εντατικοποίηση της διαφωτιστικής προσπάθειας µε τη διεξαγωγή µικρών ή µεγάλων 
συγκεντρώσεων σε κάθε ευκαιρία (καφενεία κ.λπ.) και  σε καθορισµένες ηµεροµηνίες, µε 
αφε-τηρία την 15η Σεπτεµβρίου: 

                         
                               ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 
 
Ηράκλειο, Αριθµός 131, Λέξεις 22, Ηµεροµηνία : 20,  Ώρα: 12.50 
Αριθ. Πρωτ. 2332, ∆/ντήν ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδιάς 
 
Μέχρι  ηµέρας διενεργείας δηµοψηφίσµατος άπαντες διδάσκαλοι εντείνατε προ-
σπάθειας διαφωτίσεως κατοίκων δι’υπερψήφιση συντάγµατος. 
                                             Επιθεωρητής 
                                                  ∆. Ξ.  

      (Πηγή: Φάκελος Εισερχοµένων εγγράφων ∆ηµοτικού Σχολείου  Ροδιάς, Γ.Α.Κ.     
      Ν.Η., ΕΚΠ. 29,  ΦΑΚ.87). 
 

Ε) Αξιοποίηση της ηµέρας έναρξης των µαθηµάτων για τη διεξαγωγή πανηγυρικής 
συγκεντρώσεως γονέων και άλλων κατοίκων, «εν τοις σχολείοις, όπου θα τελεσθεί αγιασµός, 
θα οµιλήσουν οι ∆/νταί των Σχολείων και εν συνεχεία οι ίδιοι ή έτεροι διδ/λοι δια το νέον 
Σύνταγµα και τη σηµασίαν αυτού  δια την ανάπτυξιν  και πρόοδον του λαού µας».  

Ζ)Υποχρέωση άµεσης υποβολή αναφοράς  στον επιθεωρητή για τις πραγµατοποιηθεί-
σες συγκεντρώσεις µέχρις τις 23/9.  

Η) Υποχρεωτική συµµετοχή στην προγραµµατισµένη Γενική Παιδαγωγική Συγκέ-
ντρωση ∆ιδ/λων και Νηπ/γών  του Νοµού Ηρακλείου στις  16/9, για την παροχή κατατοπι-
στικών οδηγιών, σχετικά µε  την  υλοποίηση του σχολικού έργου αλλά και «επί της υποχρε-
ώσεως όλων, προς διαφώτισιν  των κατοίκων επί των διατάξεων του Κυβερνητικού σχεδίου 
Συντάγµατος».  

Γενικότερα θα λέγαµε ότι µετά το 1968,  ο άξονας «αντικοµµουνισµός» φαίνεται  να υ-
ποχωρεί, σε αντίθεση µε αυτόν «της εθνοσωτήριας/απριλιανής επανάστασης» που αναδει-
κνύεται κυρίαρχος. Ωστόσο, οι θεµατολογικές επιλογές, αν και στιγµατισµένες εµφανώς από 
την απριλιανή ιδεολογία (αντικοµµουνισµός, ελληνοχριστιανισµός) και την επιδίωξη προ-
βολής του κυβερνητικού έργου (οικονοµική, εκπαιδευτική πολιτική κ.λπ.), δεν αποκλείουν 
την ενηµέρωση και  ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε θέµατα υγείας (αντιµετώπιση του 
καρ-κίνου, πρόληψη ατυχηµάτων κ.λπ.) ή άλλα κοινωνικού περιεχοµένου, όπως η αποτροπή 

                                                                                                                                            
1995, 282-283). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι παρά το µέγεθος της προπαγάνδας, 
σηµειώθηκε αξιοσηµείωτη αποχή στο δηµοψήφισµα µε βάση τους εκλογικούς καταλόγους των εγγρα-
φέντων, ποσοστού περίπου 23%, ενώ το θετικό αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος σε ποσοστό 91,87%, 
αποδίδεται στις  συνθήκες βίας και νοθείας της διεξαγωγής τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την από-
τύπωση του προεκλογικού κλίµατος αλλά και την ερµηνεία του  εκλογικού αποτελέσµατος,   παρου-
σιάζει η έκθεση που κατάρτισε, µε εντολή της Συµβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευ-
ρώπης ο Ολλανδός βουλευτής Μαξ Βαν Στουλ, και παραθέτει ο Ν. Αλιβιζάτος (ό.π, 283),  στην οποία 
µεταξύ άλλων επισηµαίνεται: «{…} το δηµοψήφισµα {…} διεξάχθηκε{…} τη στιγµή που δεν υπήρχε 
καµιά δυνατότητα διαλόγου, ούτε νόµιµης αντιπολίτευσης, τη στιγµή που πιο συγκεκριµένα δεν 
επιτρεπόταν η εκστρατεία για το «όχι», τη στιγµή που αντίθετα επιχειρούνταν ένας αφόρητος µονόλογος 
υπέρ του ναι, τη στιγµή που ο κατασταλτικός µηχανισµός-στρατός-αστυνοµία-διοίκηση δεν έµενε αµέ-
τοχος αλλά συµµετείχε σε µια τεράστια εκστρατεία προπαγάνδας και εκφοβισµού{…}, τη στιγµή που 
οργανώνονταν κατευθυνόµενες συναντήσεις και δηµόσιες συγκεντρώσες, υποχρεωτικές για τους δηµο-
σίους υπαλλήλους{…} και για τους πολίτες {…}, σαν ένα είδος συµµετοχής στη «δηµόσια συζήτηση{…}, 
ενώ καταγγελλόταν  εκ των προτέρων κάθε ψήφος υπέρ του «όχι»  ως απόδειξη αντεθνικών πεποι-
θήσεων».{…}. Πράγµατι, η επιτυχία της επιχείρησης «δηµοψήφισµα» ήταν πλήρης, δηλαδή ολοκλη-
ρωτική{...}».   
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ζηµιών από πυρκαγιές, η καλλιέργεια πνεύµατος αποταµίευσης κ.λπ., τα οποία µάλιστα 
συνδυάζονται και µε ανάλογες οµιλίες ή δράσεις για τους µαθητές σε επίπεδο σχολικής ζωής. 

Η συγκριτική ανάλυση στοιχείων των πραγµατοποιηθεισών οµιλιών κατά τα έτη 1968 
(πίν.ΧΙV) και 1970 (πίν. XV), στην περίπτωση του δηµοτικού σχολείου Πρινέ, αναδεικνύει 
την τάση ανακατεύθυνσης και αυξανόµενης εξισορρόπησης των θεµατολογικών επιλογών 
κατά την διάρκεια της επταετούς δικτατορίας, επιβεβαιώνοντας στοιχεία προηγούµενων 
ερευνών (Μπουζάκης, Σ. 1998, Ανδρέου, Α.1999, Χαραλάµπους, ∆. 1990, ∆ούκας, Τρ. 2008) 
για την αλλαγή προτεραιοτήτων της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος, ενόψει του 
επιτακτικού αιτήµατος αναπροσαρµογής του εκπαιδευτικού συστήµατος στις κοινωνικοοικο-
νοµικές ανάγκες της δεκαετίας του 1970.  Έτσι, ενώ το 1968 παρατηρείται τριπλάσιος αριθ-
µός οµιλιών πολιτικοϊδεολογικού περιεχοµένου από του παιδαγωγικού και κοινωνικού και 
άρα αισθητή παρουσία επιλογών που παραπέµπουν σε ιδεολογήµατα και πολιτικές του κα-
θεστώτος, το 1970, όχι µόνο απουσιάζει ο άξονας «αντικοµµουνισµός» αλλά και η υπεροχή 
της προαναφερόµενης κατηγορίας µειώνεται αισθητά. Είναι επίσης  γεγονός (βλ .πίνακα XVI) 
ότι οι κατηγορίες θεµάτων κοινωνικού ή παιδαγωγικού περιεχοµένου αποτελούν εµφανώς της 
µειοψηφία επί του συνόλου των διαφωτιστικών οµιλιών, αν και η διαφωτιστική δράση ε-
ντάσσεται επισήµως, στο θεσµό των παιδαγωγικών συγκεντρώσεων. 

 
            
        Πίν. ΧΙV 

 

                   Τίτλοι Πραγµατοποιηθεισών  Οµιλιών κατά το 1968 

 
Α.  Παιδαγωγικού άλλου κοινωνικού περιεχοµένου 

� Παιδικά ελαττώµατα 
� Σχολείον και οικογένειαν  αι βάσεις της αγωγής 
� Πρόληψις παντός είδους ατυχηµάτων 
� Η υγεία πρωταρχικό δικαίωµα του παιδιού 
 
Σύνολο: 4 
 

Β. Πολιτικοϊδεολογικού και εθνικοθρησκευτικού περιεχοµένου 
     µε άµεσες ή έµµεσες αναφορές σε συνιστώσες της απριλιανής ιδεολογίας 
 

 
� Σπουδαιότεραι διατάξεις του νέου Συντάγµατος 
� Ανάλυσις του όλου Συντάγµατος 
� Συζήτησις επί των σπουδαιοτέρων άρθων του νέου Συντάγµατος 
� Κοµµουνισµός και Παιδεία  
� Η οικογενειακή ζωή και η θέσις της γυναικός εις τον κοµµουνισµόν 
� Κοµµουνισµός εργάται, αγρόται και λοιπαί κοινωνικές τάξεις  
� Ιστορία και δράσις του Κ.Κ.Ε 
� Πολεµική αρετή των Ελλήνων και Επανάστασις 
� Τα αίτια, αι αρχαί και αι επιδιώξεις της 21ης Απριλίου 
�  Οικονοµικά επιτεύγµατα της εθνικής κυβέρνησης 
� Οι τρείς Ιεράρχαι ως παιδαγωγοί της ανθρωπότητας 
� Αξία και σκοπός του κατηχητικού σχολείου 
 
Σύνολο: 12 
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Γενικό Σύνολο: 16 
 

             Πίν.XV 

 

      Τίτλοι Πραγµατοποιηθεισών  Οµιλιών κατά το 1970 
                
               Α.  Παιδαγωγικού άλλου κοινωνικού περιεχοµένου 
 

� Η µητέρα ως παράγων αγωγής 
�  Το παιδικό ψέµα, η παιδαγωγική οκνηρία και η παιδική κλοπή 
�  Είδη ατυχηµάτων και πρόληψις αυτών 
�  Η διάγνωσις του καρκίνου εγκαίρως σώζει ζωές 
�  Βασικοί όροι υγιεινής διαβιώσεως  κατοίκων της υπαίθρου 
�  Ζωονόσοι 

                       
                     Σύνολο: 6 
             
 
               Β. Πολιτικοϊδεολογικού και εθνικοθρησκευτικού περιεχοµένου 

     µε άµεσες ή έµµεσες αναφορές σε συνιστώσες της απριλιανής ιδεολογίας 
  
 

� Σηµασία οµολογιακού δανείου και αναπτύξεως έτους 1970 
� Εκσυγχρονισµός της Παιδείας και παντός τύπου σχολείων 
� Το νόηµα της ιστορικής επετείου του ΟΧΙ 1940 
� Οικονοµικά επιτεύγµατα της Εθνικής Κυβερνήσεως 
� Πολεµική αρετή των Ελλήνων κατά τη µακραίωνα ιστορίαν  του έθνους 
� Η επανάστασις της 21ης Απριλίου  1967 
� Ο αγών του 1821 και τα αποτελέσµατά του 
� Οι τρεις Ιεράρχαι παιδαγωγοί της ανθρωπότητας 
 

                     Σύνολο: 8 
 

Γ. Γενικό  Σύνολο: 14 
 

 
 

Στην  περίπτωση  πάντως του ∆ηµοτικού Σχολείου Πρινέ, το 71,42%  των οµιλιών  έχει 
θέµατα που προβάλλουν άµεσα  ή έµµεσα ιδεολογήµατα ή κυβερνητικές πολιτικές του κα-
θεστώτος, σύµφωνα µε σχετικές διαταγές επιθεωρητών,  ενώ µόνο το 28,57%, δηλαδή λιγό-
τερο από το  1/3, παραπέµπει σε ζητήµατα παιδαγωγικού ή κοινωνικού περιεχοµένου. Πα-
ρακάτω παραθέτουµε σχετικό πίνακα µε στοιχεία, που προέκυψαν από την ανάλυση των 
τίτλων  πραγµατοποιηθεισών οµιλιών-τουλάχιστον σύµφωνα µε τις σχετικές αναφορές- κατά 
τη διάρκεια µιας τετραετίας στην κοινότητα Πρινέ Ρεθύµνου. Εποµένως, η «ευρεία ενη-
µέρωση ή επιµόρφωση» των κατοίκων σε θέµατα γενικού ενδιαφέροντος µε στόχο την 
ποιοτική αναβάθµιση της ζωής τους, φαίνεται να λειτουργεί προσχηµατικά  για την οργά-
νωση του διαφωτιστικού δικτύου, το οποίο στη συνέχεια αξιοποιείται πρωτίστως για την 
επίτευξη των προπαγανδιστικών στόχων του καθεστώτος.   
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  Πίν.XVI :  Πλήθος και Θεµατολογικοί  Άξονες Περιεχοµένου           

               ∆ιαφωτιστικών Οµιλιών από 10/67 µέχρι 10/71 
                      

    
Πηγή: Φάκελος Σχολικών ∆ραστηριοτήτων ∆ηµοτικού Σχολείου Πρινέ461 

 
 

Εξάλλου,  ο αναπληρωτής επιθεωρητής της περιφέρειας, ζητάει την εντατικοποίηση της 
διαφωτιστικής προσπάθειας, ορίζοντας ως υποχρεωτική τη διεξαγωγή δύο τουλάχιστον ο-
µιλιών µηνιαίως στα χωριά και στις κωµοπόλεις(εγκύκλιος υπ’αρίθµ. 4/2/29-1-68, ό.π.). Στο 
ίδιο θέµα,  επανέρχεται πάντως, ένα χρόνο αργότερα και ο επόµενος επιθεωρητής της Β΄ Πε-
ριφέρειας Ρεθύµνης, επιµένοντας στον ίδιο αριθµό οµιλιών µηνιαίως, «αρχής γενοµένης από 
19ης Ιανουαρίου 1969» (υπ’αρίθµ. 1852/2/3-1-69). Το γεγονός αυτό εγείρει εύλογα ερωτή-
µατα, σχετικά µε την τήρηση των διαταγών και  το βαθµό συµµόρφωσης του σχολικού µηχα-
νισµού στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο, τα οποία και θα επιχειρήσουµε να απαντήσουµε στη συ-
νέχεια της  εργασίας µας.    

Σύµφωνα µε σχετικές  διαταγές των Νοµαρχιών, το έργο του προγραµµατισµού, της 
οργάνωσης και της πραγµατοποίησης των οµιλιών εθνικής διαφώτισης, ανατίθεται στις 
Τοπικές Επιτροπές Κοινοτικής Ανάπτυξης (Τ.Ε.Κ.Α), οι οποίες, συστήνονται µε βάση την 
υπ’αρίθµ. 56351/192/30.6.1967 διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών, µε σκοπό την αναβάθ-
µιση του βιοτικού, κοινωνικού και εκπολιτιστικού επιπέδου των πολιτών και µε  ιδεολογική 
αφετηρία, «την αρχή της αυτενεργείας και της αυτοβοηθείας των κατοίκων, οίτινες µελετώντες 
και προάγοντες αυτοβούλως τα απασχολούντα αυτούς ποικίλα προβλήµατα της ζωής 462 δια της 
συνεργασίας  µεταξύ των  και µετά των τοπικών αρχών επιτυγχάνωσι τους σπουδαίους σκοπούς 
κοινοτικής ανάπτυξεως» (εγκύκλιος υπ’αρίθµ. 34874/214/18-11-67, αριθµ. τεκµ.511, Φάκελος 
εγγράφων Νοµαρχίας Ρεθύµνης ∆ηµοτικού Σχολείου Πρινέ). Οι τοπικές επιτροπές υπο-
χρεούνται να συνεργάζονται και να λογοδοτούν για τη δράση τους στις  υποεπιτροπές  Πνευ-
µατικής δραστηριότητας που υπάγονται στην Νοµαρχία.463  

Έτσι, ο συντονισµός της διαφωτιστικής δράσης, η οποία παρουσιάζεται ως µέσο κοινο-
τικής  και κατ’επέκταση κοινωνικής προόδου,  ανατίθεται  στην  ευρύτερη κοινότητα, µέσω 
του θεσµού της κοινοτικής ανάπτυξης και της συγκρότησης ενός πρωτοβάθµιου και δευτε-
ροβάθµιου συντονιστικού φορέα, αντίστοιχα: των κοινοτικών επιτροπών για την  ύπαιθρο και 
των υποεπιτροπών πνευµατικής δραστηριότητας για την πόλη.  Πρόκειται για την προσπάθεια 

                                                 
461 Ας σηµειωθεί ότι δεν ήταν εφικτός ο εντοπισµός όλων των µηνιαίων και τριµηνιαίων αναφορών. 
Εποµένως τα στοιχεία που αναγράφονται στον πίνακα αφορούν  το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού 
αριθµού των πραγµατοποιηθεισών οµιλιών. Ο συνολικός τους αριθµός, σύµφωνα µε το ρυθµό διε-
ξαγωγής τους, θα µπορούσε να φτάνει σχεδόν τις 100 
462 Η υπογράµµιση δική µας 
463 Η αρµόδια  υποεπιτροπή Πνευµατικής Ανάπτυξης στην οποία υπάγεται κάθε τοπική  επιτροπή 
Κοινοτικής Ανάπτυξης (Τ.Ε.Κ.Α) αναγράφεται σε σχετικό κατάλογο που έχει αποσταλεί από τη 
Νοµαρχία στις επιτροπές. Πρόεδροι των υποεπιτροπών ορίζονται οι Γυµνασιάρχες του εκάστοτε 
νοµού.   

Θεµατολογικοί άξονες Πλήθος % 
Παιδαγωγικού ή άλλου περιεχοµένου 24 28,57 
Πολιτικοϊδεολογικού ή Εθνικοθρησκευτικού 
Περιεχοµένου 

60 71,42 

Σύνολο 84 99,99 
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επίταξης και µετασχηµατισµού του ρόλου ενός  θεσµοθετηµένου ήδη οργάνου από το 1956  
και συνακόλουθης χρήσης τής πανελλήνιας εµβέλειας του  συντονιστικού δικτύου κοινοτικής 
ανάπτυξης, στην προπαγανδιστική εκστρατεία του καθεστώτος. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 
όλο πλαίσιο λειτουργίας των επιτροπών τύποις καθορίζεται «αυτοβούλως» από τις ανάγκες 
της τοπικής κοινωνίας, αφού στην ουσία, µέσω των διορισµένων αρχών της τοπικής αυτό-
διοίκησης (Προέδρων Κοινότητας, Νοµαρχών), συµµορφώνεται στις βουλές του καθεστώτος. 
Έτσι σε περιπτώσεις υποβολής προγραµµάτων υλοποίησης έργων, σηµαντικών για την 
κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών της  τοπικής κοινωνίας αλλά ωστόσο ασύµβατων µε τις 
προσδοκίες των κρατούντων από τη λειτουργία του θεσµικού οργάνου, ο Νοµάρχης, υπεν-
θυµίζοντας την αδυναµία χρηµατοδότησης των σχετικών µελετών, αναφέρεται στο επι-
τρεπόµενο ρεπερτόριο δράσης, ως εξής: «Οι σκοποί της Κοινοτικής αναπτύξεως είναι πολλοί, 
ενδεικτικώς σηµειούται ότι δύνανται να είναι µορφωτικοί, εθνικοί, ηθικοί, θρησκευτικοί, υγείας, 
των κατοίκων, Προνοίας, αλληλοβοηθείας, παραγωγικοί και χειροτεχνίας, εκπολιτιστικοί, του-
ρισµού, εξωραϊσµού του χωρίου κ.λπ. Ούτοι δέον να αποτελούν κυρίως τα θέµατα των επιτρο-
πών κοινοτικής αναπτύξεως».( εγκύκλιος  υπ’αρίθµ. 34874/214/18-11-67, ό.π.) 

Η επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση Νοµάρχη από τους εξής τοπικούς παράγοντες: 
τον Πρόεδρο Κοινότητας, ως  Πρόεδρο και µέλη: τον εφηµέριο, τον Λυκειάρχη ή  τον  Γυ-
µνασιάρχη, τον ∆ιευθυντή του δηµοτικού σχολείου,  τον  Γεωπόνο, τον  Κοινοτικό Ιατρό,  τον  
Πρόεδρο  του Γεωργικού Πιστωτικού ή Κτηνοτροφικού Συνεταιρισµού. Το σχολείο, σύµφω-
να µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, εµπλέκεται συνεπώς ως τοπικός παράγοντας συνδιοργά-
νωσης των προγραµµατισθέντων δράσεων. Η επιτροπή συνέρχεται µε  πρόσκληση του Προέ-
δρου της µια φορά µηνιαίως, µε  την υποχρέωση να υποβάλει σχετική αναφορά  του προγραµ-
µατισµού της καθώς και των πεπραγµένων της στον Νοµάρχη στο τέλος κάθε µήνα. Ειδικό-
τερα, παραγγέλλεται η σύνταξη του προγράµµατος δράσεων της να συµπεριλαµβάνει τους 
παρακάτω τοµείς:  

α) καθορισµό σκοπού ή σκοπών, β)οργάνωση (σειρά ενεργειών και κατανοµή ευθυ-
νών), γ) συντονισµό τοπικής, κοινοτικής ή ιδιωτικής ή συλλογικής δράσης προς οµοειδή ή 
αντίστοιχη κρατική, δ) προσωπικό, ε) τοπική ηγεσία, στ) µεθόδους και τεχνική εκτέλεσης, ζ) 
αξιολόγηση αποτελεσµάτων (εγκύκλιο υπ’αρίθµ. 28568/170/27-09-67 Νοµάρχη Ρεθύµνης, 
Αταξινόµητο υλικό ∆.Σ. Πρινέ  Ρεθύµνης)  

 Για το όλο πλαίσιο υλοποίησης διαφωτιστικών δράσεων, το εκπαιδευτικό προσωπικό 
κάθε  περιφέρειας ενηµερώνεται και λαµβάνει  διαταγές από τους οικείους επιθεωρητές ή 
τους νοµάρχες άµεσα και εµµέσως από το στρατό. Με την εξαιρετικώς επείγουσα υπ’ αρίθµ. 
1852/2/3-1-69 του επιθεωρητή ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Β΄Περιφέρειας Ρεθύµνης,  γνωστο-
ποιούνται στα σχολεία το βασικοί άξονες του διαφωτιστικού έργου, σύµφωνα µε σχετική 
διαταγή της Νοµαρχίας  (37608/285/24/12/68) και παραγγέλλεται η πιστή εφαρµογή συναφών 
οδηγιών. Η θεσµική δράση των ιθυνόντων σχετικά µε την εµπλοκή του σχολείου και των 
συναρµόδιων φορέων  στο έργο «της εθνικής διαφώτισης»,  δεν περιορίζεται µόνο σε οδηγίες 
προγραµµατισµού και διοργάνωσης. Με την επίκληση της υπαλληλικής υποχρέωσης από-
δοσης λόγου στις προϊστάµενες αρχές, επεκτείνεται στη δόµηση και λειτουργία ενός συγκε-
ντρωτικού γραφειοκρατικού συστήµατος συντονισµού, εποπτείας και ελέγχου της δράσης και 
της  συµµόρφωσης του σχολικού µηχανισµού. Στο πλαίσιο αυτό ο στρατός, µε τις κατά περι-
φερειακές διοικήσεις του, αναλαµβάνει κυρίαρχο ρόλο, καθοδηγητικού και ελεγκτικού χα-
ρακτήρα, δίνοντας κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση των αδυναµιών της διαφωτιστικής 
δράσης στους επιθεωρητές.   

 Προσδιορίζονται  έτσι, επίσης, οι  αρχές/υπηρεσίες  σύνταξης, παραλαβής των σχετι-
κών αναφορών. Καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια αποστολής τους από τα µέλη της Επι-
τροπής και δίνονται λεπτοµερείς οδηγίες για τις συνθήκες διεξαγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, πα-
ραγγέλλεται:  
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Α) Τρίµηνος προγραµµατισµός «διαφωτιστικών κ.λπ. οµιλιών»464  και υποβολή του µε 
ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής και δια του Γραµµατέως της Κοινότητας στις αρµόδιες 
αρχές  εποπτείας του έργου  κάθε υπεύθυνου φορέα ή µέλους,  δηλαδή:  η υποεπιτροπή πνευ-
µατικής δραστηριότητας  στο Νοµάρχη, η τοπική επιτροπή ανάπτυξης στην υποεπιτροπή, «ο 
διδ/λος εις τον Επιθεωρητήν, ο ιερεύς εις την Μητρόπολιν κ.λπ.» (εγκύκλιος επιθεωρητή 
υπ’αρίθµ. 1852/2/3-1-69 και διαταγή Νοµάρχη υπ’αρίθµ.16985/135/9.6.69, Φάκελος εγγρά-
φων Νοµαρχίας Πρινέ, Αταξινόµητο υλικό ∆.Σ. Πρινέ Ρεθύµνης). 465 

 Σε ό, τι αφορά στην προγραµµατισθείσα συµβολή σε επίπεδο σχολείου, ο διευθυντής   
υποχρεώνεται να συντάσσει και να στέλνει στην Επιθεώρηση αναφορά των προγραµµατι-
σθεισών διαφωτιστικών οµιλιών τριµήνου, «εντός του πρώτου δεκαηµέρου  του προγραµµα-
τιζοµένου τριµήνου µηνός». Σύµφωνα, πάντως  µε τα δεδοµένα της µελέτης αρχειακού υλι-
κού και συγκεκριµένα των εξερχοµένων εγγράφων που αφορούσαν στις σχολικές δρα-
στηριότητες της περιόδου τεσσάρων ετών (από 10/67 µέχρι 10/71), οι καταστάσεις προ-
γραµµατισµού  υποβάλλονται σταθερά πριν τη λήξη του προηγούµενου τριµήνου (Φάκελος 
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων ∆ηµοτικού Σχολείου Πρινέ, αναφορές αρ. πρωτ. 31/18.3.70 β’ 
τριµήνου 1970, αρ.πρωτ. 183/23.12.69, α΄ τριµήνου  1970, αρ.  πρωτ. 125/23.9.69, γ΄τριµήνου 
1969, κ.λπ., Αταξινόµητο υλικό ∆ηµοτικού Σχολείου Πρνέ Ρεθύµνης). Στην αναφορά επισυ-
νάπτεται κατάσταση µε πίνακα στον οποίο αναγράφονται:  η ιδιότητα και το ονοµατεπώνυµο 
του οµιλητή, το θέµα, ο τόπος και η ηµεροµηνία της οµιλίας. Θεωρείται επίσης σκόπιµη η  α-
ποστολή στον Επιθεωρητή, αντιγράφου των προγραµµατισθέντων οµιλιών κάθε δασκάλου 
πριν την πραγµατοποίησή τους, «εφ’όσον τούτο είναι ευχερές» (ό.π.). Παρόµοια κατάσταση 
µε συγκεντρωτικά στοιχεία της δράσης όλων των επιτροπών κοινοτικής ανάπτυξης που επο-
πτεύει, υποβάλλεται από την υποεπιτροπή πνευµατικής ανάπτυξης στον Νοµάρχη (διαταγή  
Νοµάρχη υπ’αρίθµ.  16985/135/9.6.69, ό.π.)                            

Β)Υποβολή µηνιαίας και τριµηνιαίας έκθεσης της πραγµατοποιηθείσας δραστηριότητας 
κάθε Επιτροπής Κοινοτικής Ανάπτυξης και σχολείου,  στην αρµόδια  Επιτροπή Πνευµατικής 
Ανάπτυξης ή στην οικεία Επιθεώρηση,  µέχρι 23ης  και 22ας κάθε µήνα αντιστοίχως. Για το 
σκοπό αυτό συντάσσονται από τους διευθυντές αναφορές ίδιας δοµής µε θέµα: «Αναφέρεται 
δραστηριότης δασκάλων κατά τον µήνα…» ή «Υποβολή καταστάσεων διαφωτιστικών ο-
µιλιών ή συζητήσεων  τριµήνου..». Οι προαναφερόµενες καταστάσεις περιλαµβάνουν πίνακες 
µε τις εξής στήλες: Ονοµατεπώνυµον οµιλητού/ ηµεροµηνία/ τόπος/ θέµα/αριθµός ακροατών 
/παρατηρήσεις.  Στη στήλη «παρατηρήσεις», καταγράφεται ο χώρος διεξαγωγής ή οι εντυ-
πώσεις  του οµιλητού από τις  αντιδράσεις του ακροατηρίου, όπως : «υψηλό ενδιαφέρον υπέρ 
της εθνικής κυβερνήσεως», «άκρα ικανοποίησις και ενθουσιασµός», «υψηλό ενδιαφέρον», 
ενθουσιασµός και µεγάλη ένδειξις προσοχής» «Βεβαίωση υπερψήφισης του νέου Συντάγµατος», 
« υψηλόν ενδιαφέρον  του πολυπληθούς ακροατηρίου»,  «πυκνόν ακροατήριον», «λίαν υψηλόν 
ενδιαφέρον και εκλεκτόν ακροατήριον από 70 άτοµα µετά των τοπικών αρχών», «υψηλόν 
ενδιαφέρον και προσέλευσις απάντων των κηδεµόνων των µαθητών και των τοπικών αρχών», 

                                                 
464 Αυτός ο τίτλος επιλέγεται σταθερά  από τους συντάκτες  ∆ιευθυντές δηµοτικών σχολείων σχετικών 
αναφορών κατά την υποβολή  της τρίµηνης κατάστασης προγραµµατισµού τους στους επιθεωρητές.  Η 
προσθήκη του «κ.λπ.» δικαιολογείται από τη διευρυµένη θεµατολογία τους (σχολικές γιορτές, 
κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ.)  
465 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο προγραµµατισµός θεωρείται, ικανή και αναγκαία συνθήκη των πετυχηµέ-
νων προπαγανδιστικών δράσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεκµηρίωση της ανάγκης προγραµµα-
τισµού από τον Γ. Γεωργαλά  (ό.π., 288): « Κανένας πόλεµος δεν µπορει να διεξαχθεί χωρίς σχέδιο, 
χωρίς πρόγραµµα. Τούτο ισχύει και για τον πολεµο των ιδεών. ∆ιεξάγεται και αυτός µε βάση κάποιο 
πρόγραµµα, ένα σχέδιο, που καταστρώνεται από το κεντρικό επιτελείο  του «πολιτικού πολέµου {..}. 
Είναι στρατηγική και τεχνική. ∆εν µπορεί λοιπόν να αφήσει τίποτα που όσα την συνιστούν στην τύχη 
.Οφείλει να διεξάγεται µε ένα λετποµερειακό πρόγραµµα  επιστηµονικώς επεξεργασµένο και µεθοδικώς 
εφαρµοζόµενο{..}». 
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«ενθουσιασµός και µεγάλη επίδειξις προσοχής, πλήρης συµπαράστασις, ενθουσιασµός εις 
αµφοτέρας τας προσεγγίσεις» .  

Αντίστοιχα κάθε Επιτροπή Κοινοτικής Ανάπτυξης οφείλει να υποβάλει τριµηναία 
έκθεση πεπραγµένων στην Υποεπιτροπή  Πνευµατικής ∆ραστηριότητας  στην οποία υπάγε-
ται,  µε τα παρακάτω στοιχεία:   

� Αριθµό οµιλιών 
� Αριθµό κατά είδος των αναπτυχθέντων θεµάτων (π.χ.  Εθνικά 4- Παιδαγωγικά 3-     
       Κοινωνικά 2 κ.λπ.) 
� Τον αριθµό των οµιλητών ανά υπηρεσία (π.χ δάσκαλοι 5- καθηγητές 3- Ιατροί 2) 
� Τον συνολικό αριθµό των ακροατών για όλες τις οµιλίες  
Ιδιαίτερα για τη περίοδο του β΄και γ΄ τριµήνου κάθε έτους, ζητείται η καταγραφή των 

εκδηλώσεων, που έλαβαν χώρα κατά τον εορτασµό: α) επετείου της 21ης Απριλίου (διαταγή 
Νοµάρχη 16895/135/9.6.69 (Φάκελος εγγράφων Νοµαρχίας, Αρχείο ∆ηµ.Σχολ. Πρινέ, Αταξ. 
υλικό) β) της ηµέρας Εφέδρου Πολεµιστού και της Πολεµικής Αρετής των Ελλήνων (28.6.67) 
και της συντριβής των κοµµουνιστοσυµµοριτών στον Γράµµο και στο Βίτσι (3.9.67)466 (ε-
γκύκλιος Νοµάρχη υπ’αρίθµ. 26094/187/4-9-69, ό.π.).  

Στη συνέχεια η κάθε υποεπιτροπή συντάσσει και υποβάλει στην Νοµαρχία: 
� Γενική έκθεση πεπραγµένων όλων των τοπικών επιτροπών κοινοτικής ανάπτυξης 

της περιοχής της, σε ένα αντίγραφο 
� Συγκεντρωτική κατάσταση των προγραµµατισµένων διαφωτιστικών οµιλιών σε 

τέσσερα αντίγραφα 
  
 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απόδοση λόγου σε όλα τα επίπεδα  του δικτύου εποπτείας 

των διαφωτιστικών δράσεων θεωρείται απαραίτητη και η υπόµνηση της διεκπεραίωσή της, σε 
επίπεδο προγραµµατισµού και απολογισµού,  ανά τρίµηνο, αποτελεί το αποκλειστικό θέµα  
διαταγών που στέλνουν οι  Νοµάρχες στις υπόλογες υπηρεσίες και φορείς. Εξάλλου πανοπτι-
κή θέση στο ισχύον σύστηµα ελέγχου κατέχει ο στρατός, ο οποίος ενηµερώνεται και αναλαµ-
βάνει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση της διαφωτιστικής δράσης.467 Ενδιαφέρον παρουσιάζει, 
επίσης, το γεγονός, ότι όλες οι εγκύκλιοι των επιθεωρητών ή των νοµαρχών κοινοποιούνται 
στις κατά τόπου µεραρχίες και στρατιωτικές διευθύνσεις.  

Σε επίπεδο σχολείου, οι µηνιαίες αναφορές σχολικών δραστηριοτήτων και οι καταστά-
σεις πραγµατοποιηθεισών οµιλιών υποβάλλονται στους επιθεωρητές και τουλάχιστον κατά το 
σχολικό έτος 1967-68 και στους νοµάρχες, εγκαίρως και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
∆εν περιορίζονται στην καταγραφή των διαφωτιστικών οµιλιών αλλά  παρέχουν γενικότερα 
στοιχεία για τις δραστηριότητες που διεξήχθησαν στα πλαίσια της σχολικής ζωής (εκκλησια-
σµός, διεξαγωγή εράνων, σχολικές εορτές κ.λπ.), συµπεριλαµβάνοντας οπωσδήποτε στοιχεία  
για τη σηµειωθείσα δράση στον τοµέα της διαφώτισης.  

Παρατηρείται επίσης γνωστοποίηση στα σχολεία, συγκεντρωτικών στοιχείων, σχετικών 
µε παραµέτρους του διαφωτιστικού έργου (ετήσιος αριθµός οµιλιών, αξιολόγηση  διαφωτιστι-
κού έργου κ.λπ.), η οποία συνήθως, συνοδεύεται από το αίτηµα έγκαιρου προγραµµατισµού 
των µελλοντικών διαφωτιστικών δράσεων καθώς και υποδείξεις για την αύξηση της αποτελε-
σµατικότητάς τους. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται όχι µόνο η έµµεση υπόµνηση της επο-

                                                 
466
Υπενθυµίζεται  ότι τελικά αποφασίστηκε ο συνεορτασµός τους την πρώτη Κυριακή µετά τις 29 

Αυγούστου και µόνο για το 1967 στις 3 Σεπτεµβρίου (εγκύκλιος επιθεωρητή Β΄Περιφέρειας Ρεθύµνης, 
1130/33/17.8.1967) 
467 Άλλοτε άµεσα και άλλοτε µε έµµεσο τρόπο, γίνεται αισθητός ο ελεγκτικός ρόλος του  στρατού στον 
τοµέα της εθνικής διαφώτισης: « Ο ∆ιοικητής της ∆.∆.Μ Ναύαρχος κ.∆.Ν. εκφράζει τον θαυµασµόν του 
και την αγάπην του προς τους Κρήτας λειτουργούς της ∆ηµοτικής Εκαιδεύσεως , δια το επιτελούµενον 
υπ’αυτών έργον, οίτινες αναλώνουν εαυτούς δια την Εθνικήν διαπαιδαγώγησιν των Ελληνοπαίδων, 
µεταλαµπαδεύοντες  εις αυτούς τα νάµατα του Ελληνοχριστιανικού πολιτισµού» (196/6/24-01-70, Γ.Α. 
Κ. Ν. Ηρακλείου, ΕΚΠ.  29, ΦΑΚ.89. 
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πτείας του όλου εγχειρήµατος στους εµπλεκοµένους,  αλλά και η υποβολή των αποδεκτών σε 
µηνύµατα, σχετικά µε χαρακτηριστικά  της δράσης («εθνικοπνευµατική κινητοποίηση», σταυ-
ροφορία»), που συντελούν εµµέσως στη «φυσικοποίηση» και προαγωγή  της προσωπικής 
συµµετοχής «∆ια την πλήρην συνειδητοποίησιν του µεγέθους της εθνικοπνευµατικής κινητο-
ποιήσεως και σταυροφορίας, παραθέτοµεν ενδεικτικώς, πίνακα των πραγµατοποιηθεισών  
οµιλιών εις χωρία της Θ΄ Γενικής Περιφέρειας, µέχρι 31-12-67: α΄ Ν. Χανίων 985, β΄ Ν. 
Ρεθύµνης 672, γ΄ Ν. Ηρακλείου 1035, δ’ Ν. Λασιθίου 615. Σύνολον οµιλιών 3.307» (εγκ. 
897/32/27-3-68, Γ.Α.Κ. Ν. Η., ΕΚΠ. 29,  ΦΑΚ.87) .  

Από την παράθεση µάλιστα ανάλογων στοιχείων για το σχολικό έτος 1967- 68, φαίνεται 
να επικρατεί στασιµότητα σε επίπεδο αριθµού οµιλιών, αν ληφθεί υπόψη  ότι το προαναφερό-
µενο σχολικό έτος οι διαθέσιµοι µήνες διαφωτιστικής δράσης διπλασιάζονται, σε σχέση µε το 
προηγούµενο. Το στοιχείο αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί απόδειξη, ενδεχοµένως  της τη-
ρησης των διαταγών, όσο αφορά τον προβλεπόµενο αριθµό οµιλιών. αλλά και της  απουσίας  
ένθερµης και δηµιουργικής  διαφωτιστικής δράσης, πέρα από τα προβλεπόµενα:     

« Ο κ. Γενικός Επιθ/της ∆ηµοτικής Εκπ/σεως {…}γνωρίζει ότι µέχρι τέλους Μαίου  ε.ε. 
επραγµατοποιήθησαν {…} εις ην ύπαιθρον ιδίως, περί τας 6.000 οµιλίαι εθνικού κυρίως περιε-
χοµένου, αλλά και θρησκευτικού και παιδαγωγικού  τοιούτου µετά εορταστικών  προγραµµάτων 
εις τας πλείστας των περιπτώσεων. Η συµµετοχή των κατοίκων, η παρακολούθησις  και το 
επιδειχθέν ενδιαφέρον  υπ’αυτών  κρίνονται γενικώς ικανοποιητικά έως λίαν ικανοποιητικά. Ή-
δη η κτηθείσα πείρα  είναι πολύτιµος σύµβουλος και οδηγός δια την προπαρασκευήν και  τον 
καταρτισµόν, κατά την διάρκειαν του θέρους, του προγραµµατισµού εργασίας του προσεχούς 
σχολικού έτους εις τον τοµέαν της Πνευµατικής ∆ραστηριότητος. τον προγραµµατισµόν  τούτον 
συνιστώµεν και αναµένοµεν{…}» (εκγ. 1569/59/8-6-68, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87).  

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα της σχολικής  ζωής που σκιαγραφείται δεν αιφνιδιάζει, 
αφού συνάδει µε τα σχολικά ήθη της δεκαετίας του 1970- αναφορικά µε την εξωσχολική 
δράση του δασκάλου, µε εξαίρεση την αδιάκοπη προσπάθεια «επίταξής του στο ρόλο «του 
εθνικού διαφωτιστή» ή του προπαγανδιστή των ιδεολογικών και πολιτικών επιλογών του 
καθεστώτος. Αποκαλυπτικά για το ρόλο του δασκάλου ως  εθνικού κήρυκα, είναι τα  στοιχεία 
που παρατίθενται στις  παρακάτω  αναφορές:  

 
«{…} Την 15ην τρέχοντος ηµέραν Κυριακήν εκηρύξαµεν επ’ εκκλησία τον θείον λόγον και 

ανεφέρθηµεν ιδιαιτέρως εις τον κοµµουνισµόν  και τας άλλας αιρέσεις και προπαγάνδας, αίτινες 
αποτελούσι τας σηµερινάς ακάνθας και ζιζάνια υφ’ων συµπνίγονται αι ηθικαί αρχαί  και ιδέαι 
του χριστιανισµού και Ελληνισµού  και εν πολλοίς ου τελεσφορούσι εν ταις καρδίαις  πλείστων 
όσων Ελλήνων»   (υπ’αρίθµ. 131/21.10.67, Αρχείο ∆.Σ. Πρινέ, Αταξινόµητο Υλικό)  

 
                                                ή  

 «{…}α) Την 9ην Ιουνίου ηµέραν Κυριακήν  και ώραν 10π.µ εν τη αιθούση του σχολείου, 
µε θέµα: « Συζήτησις επί των άρθρων του Συντάγµατος περί ιδιοκτησίας και ατοµικών 
δικαιωµάτων. 

Β )Την 16ην ηµέραν  Κυριακήν και ώραν 10π.µ εν τη αιθούση του σχολείου µε θέµα:  
«Κοµµουνισµός και ηθικαί αρχαί{…}. Εις αµφοτέρας τας συγκεντρώσεις παρευρέθηκαν αι 
τοπικαί  Κοινοτικαί και Αστυνοµικαί αρχαί και πλήθος των κατοίκων  του χωρίου, τας οποίας 
και παρακολούθησαν µετ’ ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος  λόγω της σπουδαιότητος  αµφοτέρων  των 
θεµάτων».  (υπ’αρίθµ. 105/22.06.68, ό.π.)  

  
Η δοµή καθώς και το ύφος σύνταξης των αναφορών σχολικών δραστηριοτήτων 

φαίνεται να επαναλαµβάνεται στερεοτυπικά κατά τη διάρκεια τεσσάρων σχολικών ετών  
(1967-1971), ακολουθώντας προφανώς τις αρχές σύνταξης υπηρεσιακών εγγράφων και έχει 
ως εξής: «Λαµβάνω την τιµήν, {…}, να αναφέρω υµίν ευσεβάστως {…}» Υπογραφή : « 
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ευπειθέστατος» και το σύνηθες υφολογικό των εξερχοµένων εγγράφων της εκπαιδευτικής 
γραφειοκρατίας.  Σε µεµονωµένες  περιπτώσεις παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στο ύφος και 
στο περιεχόµενο κάποιων εγγράφων, προκειµένου να  γνωστοποιηθεί στους προϊσταµένους 
των συντακτών,  η  έµπρακτη συµπόρευσή  τους µε  την  Εθνική  Κυβέρνηση.    

Στο πλαίσιο αυτό εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η  αναφορά  προς τον Νοµάρχη 
της προσωπικής δραστηριότητας  ∆ιευθυντή 2/θεσίου δηµοτικού σχολείου  (αρ.127/16-10-67, 
Φάκελος ∆ραστηριότητας ∆ηµοτικού Σχολείου Πρινέ, αρ. τεκµηρίου 507), «εις εκτέλεσιν» 
της Εµπιστευτικής Εγκυκλίου ∆ιαταγής υπ’αρίθµ. 409/25-9-67» του ιδίου, στην οποία γίνεται 
εκτενής αναφορά σε πτυχές της διαφωτιστικής δράσης κατά το πρώτο δεκαήµερο του Οκτώ-
βρη του σχολικού έτους 1967-1968, τις πρώτες µέρες, δηλαδή της δικτατορικής εκτροπής 
Ειδικότερα, εκφράζοντας  την πλήρη αφοσίωση και  τον διακαή πόθο του «προς επιτυχίαν του 
έργου της Εθνικής Κυβέρνησης της 21ης Απριλίου εις τον τοµέα της Παιδείας»,  αναφέρεται 
σε  δηµοσιεύσεις του  στον τοπικό τύπο, σχετικές  µε το περιεχόµενο του Α.Ν 129/67 « Περί 
Οργανώσεως και ∆ιοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως  και άλλων τινών διατάξεων», µε 
στόχο την  ενηµέρωση της κοινής γνώµης (το αναγνωστικόν κοινόν,  τους γονείς  και κηδε-
µόνας των µαθητών του δηµοτικού σχολείο») αλλά και των συναδέλφων  του για το « ύψιστο 
ενδιαφέρον της  Εθνικής Κυβερνήσεως υπέρ της Παιδείας του Έθνους το οποίον συνοψίζεται εν 
τω παρόντι Α. Νόµω {…}και ο οποίος αποτελεί επισφράγισµα  των δηλώσεων του εξοχωτάτου 
κ. Προέδρου  της Κυβερνήσεως ότι ο εθνικός στρατός ανέλαβε την σωτηρίαν της Ελλάδος  εκ 
του κοµµουνισµού {…}. ,   

Συνεχίζει µε ύµνους για το Νοµάρχη, «τον εξαίρετο εν τω Νοµώ Ρεθύµνης εκπρόσωπον 
ταύτης (της εθνικής κυβερνήσεως), τον οποίο και διαβεβαιώνει για την συνέχιση της δραστη-
ριότητάς του κατά τον τρέχοντα µήνα. Υποβάλει συνηµµένα  αντίγραφα των δηµοσιεύσεων-
τεκµήρια και ως επίλογο δηλώνει µε σαφήνεια την  απόλυτη  υποταγή του  στο καθεστώς  µε 
ιδιαίτερα δουλοπρεπές  ύφος:  

 
 « Εν τέλει παρακαλώ ευσεβάστως υµάς  κ. Νοµάρχα όπως θεωρείτε  µε ως ελάχιστον 

αλλά πιστόν υπηρέτην  της ιδέας της Εθνικής Κυβερνήσεως και επαναστάσεως, υπέρ ων  
προτίθεµαι να αναλώσω τις δυνάµεις µου προς επιτυχίαν  του έργου των». 

 
Εξάλλου,  όπως προκύπτει από τη µελέτη του αρχειακού υλικού του δηµοτικού σχο-

λείου, ο ίδιος δάσκαλος, πτυχιούχος Πανεπιστηµιακής Μετεκπαίδευσης στο Πανεπιστήµιο 
Αθηνών µε βαθµό «άριστα», υποβάλει αίτηση προαγωγής στο βαθµό του Επιθεωρητή προς το 
Ανώτατο ∆ιοικητικό Συµβούλιο Εκπαιδεύσεως, «εις εκτέλεσιν της υπ’αρίθµ. 136974/ 28-9-67 
τηλεγραφικής διαταγής του Υπουργείου Παιδείας και σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Α.Ν 
129/19/-9-67: «Επιλογή εποπτικού προσωπικού εκπαιδεύσεως». Στην αίτησή του δεν πα-
ραλείπει για άλλη µια φορά να εκφράσει την πίστη και την αφοσίωσή του στην εκπαιδευτική 
πολιτική και στο έργο της  «εθνοσωτήριας επανάστασης» για την ανόρθωση της Εθνικής Παι-
δείας και τη σωτηρία της πατρίδας.  

Λαµβάνοντας υπόψη, ότι  σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 & 7 του άρθρου 18 του 
Α.Ν129/19/9-67 «η πλήρωσις των κενών θέσεων του  Εποπτικού Προσωπικού  ∆ηµοτικής 
και Μέσης Εκπαιδεύσεως συντελείται διά προαγωγής κατ’απόλυτον εκλογήν» και {…}« κα-
τά την προς προαγωγήν κρίσιν εξετάζεται κατ’αρχάς το ήθος και ο χαρακτήρ των υποψη-
φίων», χωρίς να είναι απαραίτητος µάλιστα τίτλος µετεκπαίδευσης, ίσως ερµηνεύσουµε τον 
απώτερο σκοπό της φιλοκαθεστωτικής διάθεσης και του διαφωτιστικού ζήλου του εν λόγω 
δασκάλου, καθώς και τη βαρύνουσα σηµασία της προπαγανδιστικής δράσης των εκπαι-
δευτικών λειτουργών για την  απόκτηση ουσιαστικών προσόντων  επαγγελµατικής εξέλιξης, η 
οποία δηλώνεται άρρητα ήδη από τις αρχές επιβολής του καθεστώτος αλλά και ρητά στη 
συνέχεια, σύµφωνα µε τις επισηµάνσεις των επιθεωρητών (ενδεικτικά: εγκύκλιος υπ’αρίθµ. 
1852/2/3-1-69 του επιθεωρητή ό.π.) 
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Γ) Ο τρόπος διεξαγωγής και τα χαρακτηριστικά πετυχηµένων διαφωτιστικών συγκε-
ντρώσεων,  µε εµφανή την πρόθεση αξιοποίησης βασικών  τεχνικών  προπαγάνδας αλλά και 
κάθε ευκαιρίας άσκησης διαφωτιστικού έργου εντός και εκτός σχολείου. Συνιστάται έτσι, από 
τους επιθεωρητές, µε σχεδόν πανοµοιότυπη διατύπωση, ο συνδυασµός τους µε εορταστικό 
πρόγραµµα µικρής διάρκειας (10-15 λεπτά) «ως απόδοσις υπό χορωδίας µαθητικής ή ενη-
λίκων {…}προσευχής ή απολυτικίου  ή εµβατηρίου  επ’ ευκαιρία θρησκευτικής ή εθνικής εορτής 
και ασµάτων και δη εκ των Κρητικών- ∆ηµοτικών κ.λπ., απαγγελίαι ή σύντοµον σκετς», αφού 
«όπου γίνεται {…} σηµειούται µεγαλυτέρα επιτυχία (αθρόα προσέλευσις ακροατών- δηµιουργία 
καταλλήλου ψυχικού διαθέσεως» (εγκύκλιος αναπληρωτή επιθεωρητού Β’ περιφέρειας 4/2/29-
1-68, Φάκελος ∆ραστηριότητας ∆.Σ. Πρινέ, Αταξινόµητο υλικό και επιθεωρητή περιφέρειας 
Γόρτυνος 194/7/26-01-68, Γ.Α.Κ.Ν.Η ό.π. ).  

Τονίζεται δε επανειληµµένα η ανάγκη διοργάνωσης σύνθετων εκδηλώσεων και «ουχί 
µόνον οµιλιών», ευχάριστου και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και µε σταθερό στόχο την εθνική 
διαπαιδαγώγηση, διαφώτιση και ενηµέρωση του κοινού. Επισηµαίνεται επίσης η ανάγκη 
προγραµµατισµού δύο οµιλιών σε κάθε εκδήλωση, συνολικής διάρκειας περίπου µιας ώρας, 
«εις γλώσσαν καταληπτήν υπό του ακροατηρίου» (εγκύκλιος 1852/2/3-1-69, ό.π.). Γενικό-
τερα επισηµαίνεται η ανάγκη στόχευσής  τους στη µετάδοση γνώσεων «επί κεφαλαιωδών 
θεµάτων και στην τόνωση του εθνικού φρονήµατος (εγκύκλιος 4101/22-6-69, Γ.Α.Κ.Ν.Η., 
ΕΚΠ. 16, ΦΑΚ. 45). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επισηµάνσεις του Νοµάρχη Ρεθύµνης  (ό.π.) 
σχετικά µε το χρόνο και τον τρόπο οργάνωσης της ενηµέρωσης των πολιτών στην πόλη και 
στη ύπαιθρο. Ζητείται από τους υπαλλήλους να προβαίνουν όχι µόνο σε προγραµµατισµένες 
ενηµερωτικές δράσεις στην ύπαιθρο, αλλά να  αξιοποιούν κάθε ευκαιρία που τους δίνεται, 
προβαίνοντας σε συζητήσεις, «εντός των καφενείων, κατά τας Κυριακάς και λοιπάς εορτάς και 
κατά τας βραδυνάς ώρας των εργασίµων ηµερών», σε περίπτωση µετάβασης κλιµακίου 
υπαλλήλου για εκτέλεση ανάλογης υπηρεσίας. Αντίθετα στην πόλη, παραγγέλλεται η 
οργάνωση προγραµµατισµένων συναντήσεων από την αρµόδια υποεπιτροπή Πνευµατικής  
∆ραστηριότητας πόλεως, «υπό την προϋπόθεσιν  ότι αι  οµιλίαι  αύται µετά σύντοµον εισήγη-
σιν θα λαµβάνουν την µορφήν συζητήσεως  και ουχί µονολόγων». Επισηµαίνεται παράλληλα η 
καθοριστική συµβολή στον τοµέα της ενηµέρωσης των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
εκποµπών Ελλάδος και ζητείται ανά δίµηνο αναφορά των ενηµερωτικών συναντήσεων που 
πραγµατοποιούνται σε κάθε υπηρεσία.  

Ενδεδειγµένος χρόνος διεξαγωγής οµιλιών θεωρείται η ηµέρα Κυριακή, ώρα 11 π.µ., 
κατόπιν συνεννοήσεως µε τους άρχοντες τη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς. 
«Προς αποφυγήν συγχύσεως», µάλιστα,  φαίνεται να  καθορίζεται,  µε διαταγή νοµάρχη, η 
σειρά των  οµιλητών σε όλη τη διάρκεια του µήνα εξής: Την 1η Κυριακή κάθε µήνα: ο-
µιλητής ο εκπαιδευτικός, τη 2η Γεωτεχνικός (Γεωπόνος, ∆ασολόγος, Κτηνίατρος), την 3η 
Αγροτικός ιατρός και την 4η  ∆ιοικητικός υπάλληλος.(εγκ.αριθ. πρωτ.  5/3-03-69, Γ.Α.Κ. Ν. 
Η., ΕΚΠ. 16, ΦΑΚ. 45. )   

Επιπρόσθετα επισηµαίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης ενός οµιλητή δασκάλου µε το 
ίδιο θέµα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των ολιγοθεσίων σχολείων και σε συγκεντρώσεις 
γειτονικών σχολείων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η µονοµέρεια και να εµφανίζονται όσο το 
δυνατόν περισσότεροι οµιλητές σε κάθε χωριό (εγκύκλιος επιθ. Γόρτυνος 194/7/26-01-68, 
ό.π.). Συστήνεται επίσης, µετά από έγγραφο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας Κρήτης, 
και η συµπερίληψη του κατά τόπους  δυναµικού της εκκλησίας (θεολόγων  κληρικών, λαϊκών 
ιεροκήρυκων) στον κατάλογο των οµιλητών (εγκ. επιθ. 490/21-02-68, Φάκελος ∆ιαφωτι-
στικού υλικού δηµοτικού σχολείου Αγ. Βαρβάρας,  Γ.Α. Κ. Ν. Η., ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ. 72). Με 
τον τρόπο αυτό, καλείται το σχολείο, ως «διαφωτιστικός» φορέας, να τηρήσει    θεµελιώδεις  
οργανωτικές αρχές  της προπαγάνδας, σχετικά µε το προφίλ του προπαγανδιστή, όπως «τα 
είδη» και «η επιλογή των στελεχών» (Γεωργαλάς, Γ. 1967, 271-173)   
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Είναι έκδηλη η εµµονή των κυβερνητικών αξιωµατούχων στην αξιοποίηση του κρα-
τικού µηχανισµού  για την ενηµέρωση-διαφώτιση-επιµόρφωση των πολιτών. Επιχειρούν µά-
λιστα, µέσα από την παροχή σχετικών οδηγιών (συζήτηση όχι µονόλογος κ.λπ.) στους υπευ-
θύνους,  να διασφαλίσουν τη διαθεσιµότητα των διαφωτιστικών φορέων,   την ενεργή συµµε-
τοχή  των πολιτών,  κατά τον πλέον αβίαστο τρόπο (συζητήσεις στα καφενεία κ.λπ.) και την 
«λαϊκότητα» του περιεχοµένου της (κατανοητή γλώσσα, καλλιέργεια καλής ψυχικής διάθεσης  
κ.λπ.),   για αποτελεσµατικότερη διάχυση των διαφωτιστικών µηνυµάτων και το συνακόλου-
θο επηρεασµό της κοινής γνώµης.  

Πρόκειται για την πρόθεση εµπλουτισµού των σχετικών σχολικών πρακτικών,  µε  
βασικά γνωρίσµατα της αποτελεσµατικής διαφώτισης, γνωστά ήδη από  το δηµόσιο λόγο του 
Γ.  Γεωργαλά,  κορυφαίου στελέχους  του καθεστώτος και υπεύθυνου  για την οργάνωση των 
προπαγανδιστικών του επιχειρήσεων. 468 Προτείνεται  έτσι,  να ληφθούν  υπόψη καθοριστικές 
παράµετροί της επιτυχούς διεξαγωγής της,  όπως: «η µονιµότητα», «να γίνεται δηλαδή µονί-
µως και διαρκώς. Εις όλους τους χώρους, εις πάσαν στιγµήν και ουχί µόνο κατά τας συγκε-
ντρώσεις ή οµιλίας», «η  καθολικότητα,  η  διεξαγωγή της, δηλαδή,  µε όλους τους δυνατούς 
τρόπους: «Με την  φιλικήν  συζήτησιν, µε την οργάνωσιν εκδροµής,  µε την  παρουσίασιν  ενός 
καλλιτεχνικού  προγράµµατος, {…}, µε σκετς κ.λπ.{…}» και η λαϊκότητα: η χρήσις γλώσσης  κα-
τανοητής, καθοµιλουµένης, παράθεσις παροιµιών, λαϊκών εκφράσεων, παραδόσεων{…}» ( Το 
Βοήθηµα του διαφωτισµού, ό.π).469  

Γενικότερα,  αναγνωρίσιµες γίνονται τεχνικές της προπαγάνδας, σε χαρακτηριστικά των 
διαφωτιστικών σχολικών  δραστηριοτήτων, όπως:  

- Η αξιοποίηση των ειδικών γνωρισµάτων του χώρου και του χρόνου (χριστουγεν-
νιάτικες, πασχαλινές εορτές, ανάλυση αναγκών της κοινότητας κ.λπ.) καθώς και των γενικών 
γνωρισµάτων του κοινού (ήθη, έθιµα, νοοτροπία, εθνικές παραδόσεις κ.λπ.). Αξίζει να ση-
µειωθεί ότι  για τη διάχυση του ιδεολογήµατος του Ελληνοχριστιανισµού, η επίκληση του 
διπτύχου:  Πατρίς- Θρησκεία καθώς και  διαχρονικών εθνικιστικών ιδεολογηµάτων, οικείων 
στους πολίτες, εξασφαλίζει µια βασική προϋπόθεση κατά τον Γ. Γεωργαλά επιτυχίας του προ-
παγανδιστικού εγχειρήµατος: το συµβάδισµα µε το κοινό αίσθηµα (Γεωργαλάς, Γ., ό.π., 257). 
Σε ένα άλλο επίπεδο, το προαναφερθέν γνώρισµα των αποτελεσµατικών προπαγανδιστικών 
δράσεων, σε συνδυασµό µε αυτό της οικείας γλωσσικά και µορφολογικά, «της λαϊκότητας», 
δηλαδή,  θα µπορούσε να ερµηνεύσει  και τη λειτουργία του δασκάλου,  επίλεκτου µέλους της 
τοπικής κοινωνίας ex officiο και γνώστη της εγχώριας γλωσσικής κουλτούρας, ως διαφω-
τιστή.  

- Σε επίπεδο σχεδιασµού: α) η αναγωγή του προγραµµατισµού σε  υπηρεσιακό καθή-
κον, η παρουσία και των δύο ειδών προπαγανδιστικών δράσεων: του πρώτου, «της Αγκιτά-
τσιας, ζυµώσεως», κατά τον Γ.Γεωργαλά (ό.π. 289),  που αφορά στην οργάνωση συναφών 
δράσεων  για την κάλυψη επίκαιρων αναγκών, π.χ υπερψήφιση του Συντάγµατος  και του 
δεύτερου, που αποσκοπεί «στον συστηµατικό ιδεολογικό προσηλυτισµό  ατόµων δια της πει-
θούς» (π.χ  οµιλία µε θέµα: «Η επέτειος του ΟΧΙ και η σχέση της µε την 21η Απριλίου»  και 
στόχευση τη διάχυση του ιδεολογήµατος «της εθνοσωτήριας επανάστασης» και της εθνικο-
φροσύνης, µε τη νοµιµοποίηση του ΟΧΙ  του καθεστώτος στους κοµµουνιστές και περαιτέρω, 
την ανάδειξη της εγκαθίδρυσης του καθεστώτος σε ανάλογο γεγονός εθνικής σηµασίας κ.λπ.), 

                                                 
468 Αναφερόµαστε, στο αγνώστου συγγραφέα,  «Βοήθηµα του ∆ιαφωτισµού», Αθήνα: ΕΠΟΚΑ, 1967,  
το οποίο και εντοπίστηκε στους διερευνηθέντες  Φακέλους  εισερχοµένων  εγγράφων  των σχολείων 
νοµού Ηρακλείου και Ρεθύµνης. Ο τρόπος προσέγγισης βασικών  προπαγανδιστικών  αρχών, παραπέ-
µπει ευθέως στο σχετικό βιβλίο του Γ.Γεωργαλά (1967). 
469 Ενδεικτικά πρβλ.  στο κεφάλαιο του προαναφερόµενου βιβλίου : Γενικά περί κοµµουνιστικής προ-
παγάνδας, τα υποκεφάλαια: Η Μονιµότης: Παντού και πάντα, Η Καθολικότης: η αρχή της καθο-
λικότητος και επίσης στο κεφάλαιο:  Τα µέσα της προπαγάνδας: Ο προφορικός λόγος, Τα άλλα µέσα 
κ.λπ. (Γεωργαλάς, Γ. 1967, 105-122, 302-335). 
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β) η εξασφάλιση οργανωτικών επιδιώξεων του προγράµµατος, όπως η συγκρότηση µόνιµων 
θεσµών-οργάνων προπαγάνδας  καθώς και η εξασφάλιση της µόνιµης αξιοποίησης στελεχών 
(Τοπική Επιτροπή Κοινοτικής Ανάπτυξης, ∆ιευθυντής σχολείου, δάσκαλος,  αγροτικός ια-
τρός, κ.λπ.), γ) η λήψη µέτρων για τη διευθέτηση των σταθερών παραγόντων που καθορίζουν 
το προπαγανδιστικό σχέδιο, όπως: σκοπού, κοινού, χρόνου, θέµατος, έµψυχων ή υλικών µε-
σων ( διαφωτιστικά έντυπα, ραδιοσταθµοί, αίθουσες, φορείς κ.λπ.). 470  

Έτσι, για την επίτευξη των διαφωτιστικών στόχων, παραγγέλλεται  η κατασκευή και 
χρήση  τυπογραφείου σε κάθε σχολική µονάδα, µε βάση οδηγίες που έχουν ήδη αποσταλεί 
από τις οικείες επιθεωρήσεις,  προκειµένου να προωθηθεί η περιοδική έκδοση σύντοµης εφη-
µερίδος µε σχετική θεµατολογία. Εξάλλου για την εξασφάλιση µεγαλύτερης συµµετοχής στις 
«παιδαγωγικές συγκεντρώσεις», όπως αναγράφονται, τυπώνονται και στέλνονται ατοµικές 
προσκλήσεις στους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών, στις οποίες αναφέρονται: ο χώρος,  ο 
χρόνος, το θέµα και ο οµιλητής και επισηµαίνεται ότι:  «η παρουσία σας τυγχάνει απαραί-
τητος». Η πρόσκληση επισυνάπτεται στην υποβαλλόµενη αναφορά σχολικών δραστηριο-
τήτων στον επιθεωρητή, ως αποδεικτικό στοιχείο της πραγµατοποιηθείσας δράσης.    

Συµπερασµατικά,  η δράση του δασκάλου στον τοµέα της εθνικής διαφώτισης φαίνεται 
να προδιαγράφεται και να εποπτεύεται αυστηρά τόσο από τους άµεσους προϊσταµένους τους 
(επιθεωρητές- νοµάρχες) όσο και από τους εκπροσώπους των στρατιωτικών και αστυνο-
µικών αρχών. Ως  αναµορφωτής της ελληνικής κοινωνίας, καλείται να εργαστεί «µετά θερµού 
ζήλου», καταβάλλοντας εντατική και διαρκή προσπάθεια εντός και εκτός του εργασιακού του 
ωραρίου. Αναγκασµένος να διαµένει στην έδρα του, επιφορτίζεται  µε το καθήκον διαπαιδα-
γώγησης ενηλίκων και ανηλίκων καθηµερινά και αδιάλειπτα, τυπικά ή άτυπα. Οµιλίες διε-
ξάγονται συνήθως  Κυριακή, στην εκκλησία, στο κοινοτικό κατάστηµα ή σε αίθουσα του 
σχολείου, παρουσία των τοπικών Αρχών. Συχνά εξάλλου η διαφωτιστική δράση συνδυάζεται 
µε τον εορτασµό θρησκευτικών και  εθνικών επετείων, στις οποίες συγκαταλέγεται και την 
υπό µελέτη περίοδο η 21η  Απριλίου. Μάλιστα, αν η πολιτική επικαιρότητα το καλεί, όπως 
στην περίπτωση της προπαγανδιστικής εκστρατείας για την υπερψήφιση του δικτατορικού 
συνταγµατικού κειµένου του 1968, το εκπαιδευτικό προσωπικό,  επιστρατεύεται ακόµη και 
κατά τις θερινές διακοπές. Χαρακτηριστική είναι η υπ’αρίθµ. 137/25/8/68 αναφορά ∆ιευ-
θυντή προς τον Νοµάρχην Ρεθύµνου, λίγο πριν τη λήξη των θερινών σχολικών διακοπών 
(Φάκελος δραστηριοτήτων του ∆ηµ. Σχολείου Πρινέ, αρ. τεκµηρίου 497) µε θέµα:  «Πραγµα-
τοποίησις  διαφωτιστικής οµιλίας περί  του νέου Συντάγµατος»:  

 
 «Λαµβάνω την τιµήν να αναφέρω υµίν ευσεβάστως  ότι σήµερον 25ην τρέχοντος  ηµέραν 

Κυριακήν  και ώραν  10π.µ επραγµατοποιήθη  εν τη αιθούση του κα’ηµάς ∆ηµοτικού σχολείου  
διαφωτιστική συγκέντρωσις  των κατοίκων  του χωρίου Πρινέ  κατά την οποία ο υποφαινό-
µενος  ανέλυσε διεξοδικώς  τα κάτωθι άρθρα του νέου Κυβερνητικού  Σχεδίου Συντάγµατος: 

1) Τα υπ’αρ. 19 […] αφορώντα την Γεωργίαν και τους γεωργούς 
2) Τα άρθρα 42-55 τα αφορώντα τας αρµοδιοτήτας του Βασιλέως 
3) Το άρθρον 17 περί Παιδείας και  
4) Τα άρθρα 26-29 τα αφορώντα τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα του πολίτου 
Εις την συγκέντρωσιν  ταύτην παρέστησαν  άπασαι αι τοπικαί αρχαί  και το πλείστον των 

κατοίκων  του χωρίου οίτινες και απήλθον  εκ της συγκεντρώσεως  λίαν ικανοποιηµένοι και µε 
τη διαβεβαίωσιν ότι θέλουσι  υπερψηφίσει  το νέον Σύνταγµα. 

                                                           Ευπειθέστατος 
                                        
                                                                    Ο ∆/τνής  του Σχολείου » 
 

                                                 
470 Αναλυτικότερα για τις αρχές σχεδιασµού της προπαγάνδας, βλ. Γεωργαλάς, Γ. 1967, 288-294.  
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Ο στρατός φαίνεται να  εποπτεύει και να συντονίζει  το διαφωτιστικό έργο: 
 α) ∆ίνοντας κατευθύνσεις,  µέσω των κοινοποιηθέντων εγκυκλίων του στα δηµοτικά 

σχολεία από τους επιθεωρητές. Σε σχετική επείγουσα εγκύκλιο της   η V Μεραρχία Κρήτης 
(υπ’αρίθµ.Φ900/6/34500/6-3-1968, ΓΑΚΝ.Η., ΕΚΠ 29, ΦΑΚ 87) προς τους Γενικούς Επι-
θεωρητές και Επιθεωρητές ∆ηµοτικής Εκπ/σης, αφού επαινεί  για την «επιδειχθείσαν  εκ µε-
ρους υµών (των επιθεωρητών) και του προσωπικού των σχολείων σας  δραστηριότητα  τόσον 
εις τον τοµέα διαπαιδαγωγήσεως των µαθητών όσον και τον τοιούτον της πνευµατικής καλλιερ-
γείας  του λαού συµφώνως  προς τα ιδεώδη του Ελληνοχριστιανικού πολιτισµού», προβαίνει σε 
σχετικές υποδείξεις, προκειµένου να ολοκληρωθεί «µετά φανατισµού, το θεάρεστον, εθνο-
φελές, επιβεβληµένον, επείγον και ανήκον αυτοίς εθνικόν τούτον έργον, προς διαιώνισιν και 
δόξαν της φυλής µας, ως και επί τω καλώ όλων των αληθών Ελλήνων». 

Έτσι,  για  την  επιτυχή έκβαση «της Εθνικοπνευµατικής κινητοποίησης» και «σταυρο-
φορίας» µε απώτερο σκοπό την ελληνοπρεπή καθοδήγηση, Εθνική κατάρτιση και διαπαι-
δαγώγηση του λαού, τίθενται προϋποθέσεις και γνωστοποιούνται προσδοκίες για τη δράση 
κρατικών λειτουργών, διαποτισµένες από έντονο εθνικισµό. Μάλιστα, µε τη δεσπόζουσα πα-
ρουσία της υπερβατικής έννοιας «έθνος» στο υπό συζήτηση κείµενο, φαίνεται να επιχειρείται  
όχι µόνο η ηθική επένδυση της προπαγανδιστικής «σταυροφορίας» αλλά και  ο καθαγιασµός 
και συνακόλουθα η  νοµιµοποίηση των  προτεινόµενων πρακτικών:   

   
« {…}- Επαναφέρωµεν εις την Εθνικήν οδόν  τους παρασυρθέντας  υπό αντεθνικών  
      οργανώσεων 471 
- Αποµονώσωµεν τους αµετανοήτους και αντεθνικώς δρώντας 
- Εξυγιανθώµεν από ηθικής πλευράς 
- Συνεχίσωµεν διδάσκοντες δια του παραδείγµατός µας και των ανωτέρων  ιδεωδών 

µας ολόκληρον την αθρωπότητα ως και κατά τον παρελθόν {…} 
- Έχωµεν τέλος ως µοναδικήν  και συνεχή επιδίωξιν την φιλοδοξίαν,  όπως έκαστος εις 

περιοχήν  και το περιβάλλον εις το οποίον κινείται  και δρα εν τη ενασκήσει των κα-
θηκόντων του, δηµιουργήσει τας προϋποθέσεις εκείνας, αίτινες θα του επιτρέψουν, εις 
τον συντοµώτερον δυνατόν χρόνον, να δύναται υπερηφάνως  αλλά και υπευθύνως  να 
βεβαιώσει  ότι άπαντες οι κάτοικοι της περιοχής του αποτελούν µίαν πολιτισµένην 
Ελληνικήν οµάδα, ήτις σκέπτεται και ενεργεί ΜΟΝΟΝ ΕΘΝΙΚΑ, µε γνώµονα πάντοτε 
το εθνικόν συµφέρον, την δόξαν και το µεγαλείον  της Πατρίδος όλων των Πατρίδων, 
της Μεγάλης ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΜΑΣ». 

 
 

β) Καθορίζοντας τους θεµατολογικούς άξονες ή και το περιεχόµενο των  σχετικών οµι-
λιών, 472 αποστέλλοντας σχετικά ενηµερωτικά φυλλάδια, προπαγανδιστικού περιεχοµένου ή 
ακόµη και σχέδια οµιλιών.  

γ) Άµεσα µε την παρουσία των τοπικών εκπρόσωπων του στις διαφωτιστικές συγκε-
ντρώσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση  αντισυνταγµατάρχη, που στο τέλος οµιλίας δα-
σκάλας στις 9  Φεβρουαρίου  του 1969 στις 11π.µ, ενώπιον 60 κατοίκων,  στο κοινοτικό κα-
τάστηµα του  Πρινέ,  πήρε το λόγο για να ζητήσει από τους κατοίκους περισσότερη και ποιο-
τικότερη συµµετοχή εις ταύτας τας συγκεντρώσεις» (26/21-2-69, αριθ. τεκµ. 487).  

                                                 
471 Στο διαφωτιστικό υλικό που αποστέλλεται στα σχολεία και αναλύεται παρακάτω στο σχετικό 
κεφάλαιο της εργασίας µας, κατονοµάζεται και παρουσιάζεται  διεξοδικά η ταυτότητα, η δοµή, η λει-
τουργία, η δράση, οι κύριοι συντελεστές   των  «αντεθνικών» ή « µετωπικών»  οργανώσεων » και κυ-
ρίως η συµβολή τους στην επικράτηση του κοµµουνισµού. Ενδεικτικά βλ.το διαφωτιστικό φυλλάδιο  
Κ.Κ.Ε- Ε.∆.Α , 1969, Γ.Α.Κ. Ν.Η, ΦΑΚ. 29, ΕΚΠ.117,  σ. 18-19.  
472 Πρόκειται για ζήτηµα που θα αναπτυχθεί ειδικότερα παρακάτω. 
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δ) Εφιστώντας την προσοχή του σχολείου σε ζητήµατα εκπαιδευτικών πρακτικών, µε 
απώτερο σκοπό την προσαρµογή παραµέτρων της σχολικής ζωής (εµφάνιση του σχολικού 
χώρου, εκπαιδευτικά ιδεώδη, συνεργασία δασκάλων µε εξωσχολικούς φορείς κ.λπ.), στην ι-
δεολογική πλατφόρµα του καθεστώτος. Ουσιαστικά πρόκειται για ενεργήµατα, που εδρά-
ζονται στην κεντρική θέση  του στρατού στο εξουσιαστικό πλέγµα της δικτατορικής περιόδου 
και εξασφαλίζουν το δικαίωµα εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας των κρατικών θεσµών.    

 Στο πλαίσιο αυτό,  µε το υπ’αριθµ. Φ110/ 201/ 9564/ 17-10-67 απόρρητο έγγραφο της 
V Μεραρχίας,  µε θέµα την πολιτική ασφάλεια, παραγγέλλεται «η αθόρυβος» και «πιστή» 
εφαρµογή « των εν αυτώ διαλαµβανοµένων»: 

« 1. Τελευταίως παρουσιάσθη  περίπτωσις, καθ’ήν εις τοίχους Σχολικού κτιρίου ανε-
γράφησαν διάφορα αντεθνικά συνθήµατα µε προφανή σκοπόν την µόλυνσιν  της συνειδήσεως 
της µαθητιώσης νεολαίας. 

2. Αι προσπάθειαι  όλων ηµών γενικώς  δέον να κατατείνουν εις το  να διαπαιδαγω-
γήσωσιν τους νέους µας (µικρούς και µεγάλους εις τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη µακράν πάσης 
κοµµατικής ή πολιτικής διαµάχης. 

3. Προς αποφυγήν των ανωτέρω παρακαλούµεν, όπως εκδόσητε τας υµετέρας ∆ιαταγάς 
προς το υφ’υµάς προσωπικόν των σχολείων, όπως, προς της εισόδου  των µαθητών εις τους 
περιβόλους  και εντός τούτων, ενεργείται καθ’εκάστην πρωίαν, µιαν ώραν προ της ενάρξεως 
των µαθηµάτων, λεπτοµερής έλεγχος, υπό υπευθύνων οργάνων {…}» 

Επιπρόσθετα, ζητείται ευθέως από τους εκπαιδευτικούς, «εις περίπτωσιν διαπιστώσεως 
αναγραφής συνθηµάτων» ή προκηρύξεων εντός του σχολικού χώρου, να συνεργαστούν «α-
θόρυβα» µε τις αστυνοµικές αρχές, είτε σε επίπεδο άµεσης δράσης  (περισυλλογή προκη-
ρύξεων, απαλοιφή συνθηµάτων) είτε σε επίπεδο αξιοποίησης ενδείξεων για τη σύλληψη των 
ενόχων.  

Το στοιχείο βέβαια αυτό καθώς και άλλα προαναφερόµενα,  που καταδεικνύουν άµεσα 
ή έµµεσα προβλήµατα στον τοµέα της επιλογής θεµάτων και γενικότερα στην παροχή διαφω-
τιστικού έργου, θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως  ένδειξη της µη επιτυχηµένης λειτουργίας 
«του θεσµού»  των διαφωτιστικών συγκεντρώσεων, λόγω της µειωµένης, της τυπικής ή κατά-
ναγκαστικής,  ίσως  συµµετοχής του κοινού. Επιπρόσθετα, σε ένα δεύτερο επίπεδο, θέτει υπό 
αµφισβήτηση την αξιοπιστία των καταγραφών των εξερχοµένων εγγράφων των σχολείων,  
αφού οι παρατηρήσεις περί υψηλού ενδιαφέροντος, άκρας ικανοποίησης και ενθουσιασµού,  
σχετικά µε το κλίµα των συγκεντρώσεων από  τον Οκτώβρη του 1967 µέχρι και τον Φε-
βρουάριο του  1969 (που καταγράφεται η παρέµβαση του αντισυνταγµατάρχη), φαίνεται να 
µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.   

Εποµένως, υπό καθεστώς  οµηρίας του δηµοτικού σχολείου, αυστηρής εποπτείας του 
διαφωτιστικού έργου,  αναγωγής  του  όχι µόνο σε υπηρεσιακό καθήκον αλλά  και  σε προσόν 
ή προϋπόθεση επαγγελµατικής επιβίωσης και ανέλιξης,  ενδέχεται  το περιεχόµενο των σχετι-
κών αναφορών να είναι ανακριβές, παρέχοντας πλασµατική εικόνα των εκπαιδευτικών πρα-
κτικών. Για τη διερεύνηση του προαναφερόµενου ερευνητικού ζητήµατος, κρίνεται σκόπιµη 
η συνεκτίµηση δεδοµένων από µαρτυρίες πρωταγωνιστών της περιόδου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν σχετικές  επισηµάνσεις  του Ε.Ν, 
συνταξιούχου επιθεωρητή κατά τη µεταπολίτευση, διευθυντή δηµοτικού σχολείου  και 
βοηθού επιθεωρητή κατά τη δικτατορία: « Μπορούσε να πει όχι στις οµιλίες ο δάσκαλος ή να 
δείξει ότι τις έκανε, αν τα πήγαινε καλά  µε το χωριό και ήξερε και τους καταδότες» (Συν.6), 
γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη µαρτυρία νεαρού δασκάλου ολιγοθεσίου σχολείου και 
µόνιµου κατοίκου της περιοχής (εφηµέριου της ενορίας στη συνέχεια) κατά την εν λόγω 
περίοδο : «Γράφαµε εκεί ότι τις κάναµε. Κανείς δε µιλούσε. Πώς θα µας έλεγχε; Εγώ πάντως 
δεν είχα ποτέ κανένα πρόβληµα. Το χωριό µας ήταν ήσυχο.  Υπήρχαν βέβαια και δάσκαλοι που 
ήθελαν να µιλήσουν» (Συν.7).  Σύµφωνα και µε τα προαναφερθέντα, θα µπορούσε να τεθεί 
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υπό αµφισβήτηση η καταγεγραµµένη σε επίπεδο υπηρεσιακών εγγράφων, συµµόρφωση και 
ανταπόκριση του εκπαιδευτικού θεσµού στα κελεύσµατα της απριλιανής δικτατορίας. 

 Άλλες µαρτυρίες, διευρύνοντας  το ρεπερτόριο  ερµηνειών, σκέψεων, συµπεριφορών 
και εν τέλει  του υπηρεσιακού πράττειν κατά την επιτέλεση του διαφωτιστικού καθήκοντος, 
αναδεικνύουν πέραν της εξ’ανάγκης συµµόρφωσης,  προσπάθειες χρήσης άρρητων τρόπων  
υπονόµευσης της όλης διαδικασίας Αποδεχόµενοι οι δάσκαλοι, ως δηµόσιοι υπάλληλοι ή  µε-
τά από πιέσεις, τη συµµετοχή τους στις εν λόγω συγκεντρώσεις, εφευρίσκουν ατοµικούς τρό-
πους  (αντί)-δράσης/ αντίστασης µε στόχο, είτε την αποδυνάµωση της ισχύος των διαφωτι-
στικών µηνυµάτων είτε την ελαχιστοποίηση του προσωπικού κόστους  της  συµβολής/ συµµε-
τοχής τους.  Η δασκάλα Χ.Β., ανακαλώντας προσωπικές στρατηγικές επίλυσης των  εµφανών 
συγκρούσεων που βίωνε κατά την εκφώνηση προπαγανδιστικών λόγων,  επισηµαίνει:  «Ο-
µιλίες, ναι κάναµε, στις γιορτές, στην εκκλησία, για το Σύνταγµα, δεν θυµάµαι τώρα.   Όλοι, ό-
ποιος λέει ότι δεν έκανε,  λέει ψέµατα. Ο κόσµος ήξερε. Μπορούσαµε να κάνουµε και αλλιώς; 
Εξάλλου σηµασία έχει και το πώς το λες το κάθε πράγµα. Πώς το τονίζεις. Εγώ πιστεύω ότι τα 
µηνύµατα που ήθελα τα περνούσα στον κόσµο και στα παιδιά, µε τον τρόπο µου.:  (Συν. 1). Ο 
δάσκαλος Α.Τ, µε οκταετή υπηρεσία κατά την επιβολή της δικτατορίας, διευθυντής δη-
µοτικού σχολείου υπαίθρου του νοµού Ηρακλείου,  απαντώντας σε ερωτήσεις µας σχετικές  
µε τη διαφωτιστική δράση του δασκάλου, ανασυνθέτει λεπτοµέρειες τόσο  προγραµµατισµού-
σχεδιασµού των δράσεων (επιβεβαιώνοντας την ισχύ του όλου θεσµικού πλαισίου) όσο και 
συνθηκών υλοποίησής τους: «Οι επιµορφωτικές συγκεντρώσεις γινόντουσαν µε ευθύνη του 
διευθυντή. Τηρούσαµε κανονικό πρόγραµµα. Έπρεπε κάθε δάσκαλος να δηλώσει τις οµιλίες και 
πόσες θα κάνει. Τα γράφαµε και τα στέλνανε. Τα θέµατα δεν  τα επιλέγαµε εµείς, άλλα µας τα 
έστελναν έτοιµα, κατά του κοµµουνισµού κ.λπ. Μετά στέλναµε έκθεση πεπραγµένων και αντί-
γραφα. Θυµάµαι  µάλιστα ότι µου έκαναν παρατήρηση που δε µιλούσα για την «Επανάσταση». 
Αναφέροντας και αυτός την καταλυτική δράση των «καρφιών» της περιοχής, διηγείται το 
περιστατικό, όπου άλλος δάσκαλος, υπεύθυνος για τη λειτουργία της κατασκήνωσης που 
γινόταν στην περιοχή της έδρας υπηρεσίας του,  «ψάρεψε τους χωριανούς στο καφενείο κατά 
την περίοδο προετοιµασίας  για την ψήφιση του συντάγµατος, σχετικά µε τη δράση µας. Εµείς 
είχαµε κάνει (µιλάει και για το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου) το κατά δύναµη. Οι χωρικοί 
µπλόφαραν και στην ερώτηση του πληροφοριοδότη της χούντας, αν τα είπαµε καλά, απάντησαν 
και «ναι και όχι». Η πληροφορία έφτασε στην ΚΥΠ (Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών) και 
ενηµερώθηκα από αξιωµατικό γνωστό µου ότι έπρεπε να µιλάω, γιατί αλλιώς «σε βλέπω στη 
Θράκη».  Το πρώτο βήµα, τότε αν ξέρετε, ήταν η δυσµενής µετάθεση, µετά η Γυάρος, αν ήσουν 
και  κοµµουνιστής {….}. Μετά την καταγγελία  ήρθαν και στο χωριό στρατιωτικοί. Φρόντισε, 
µου είπε ένας απ’αυτούς,  να αποκατασταθεί το πρόβληµα.473 Ενηµέρωσα τους συναδέλφους και 
τον πρόεδρο (της κοινότητας)-µπορεί να ήταν δικός τους αλλά ήταν έντιµος άνθρωπος- ότι 
πρέπει να οργανώσουµε µια εκστρατεία. Βρήκαµε ένα αυτοκίνητο και επιβιβαστήκαµε όλοι οι 
δάσκαλοι και πηγαίναµε από χωριό σε χωριό. Εγώ κρατούσα το ηµερολόγιο των συγκεντρώ-
σεων, για να στείλω τα σχετικά χαρτιά. Να σας πω την αλήθεια, απέφευγα να µιλήσω. Όλα αυτά 
µένουνε» (Συν. 3). 

Έντονες παραµένουν πάντως στη µνήµη του συνοµιλητή µας, συµπεριφορές «λάβρων», 
όπως τους αποκαλεί, χουντικών δασκάλων. Αναφέρεται απαξιωτικά σε συγκεκριµένες περι-
πτώσεις  καιροσκόπων,  παντός καιρού υµνητών της εκάστοτε εξουσίας: « Αυτός ήταν ένας 
απ’ αυτούς. Σ’ όλες τις συγκεντρώσεις πρώτος και καλύτερος. Το ξέραµε όλοι, ήταν πληροφο-
ριοδότης της χούντας. Έκτισε πολυκατοικία από τη δουλειά του (ειρωνικά)! Και µετά τη 

                                                 
473 ∆ιευκρινίζεται ότι πρόκειται για κεφαλοχώρι της περιοχής,  µε σηµαντικό αριθµό ψηφοφόρων στο 
επικείµενο δηµοψήφισµα (Σεπτέµβριος 1968). Προφανώς για το λόγο αυτό, η δυσλειτουργική δια-
φωτιστική συµπεριφορά του διδακτικού προσωπικού  στο διαφωτιστικό τοµέα, θορύβησε ιδιαίτερα 
τους κρατικούς αξιωµατούχους.  
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δικτατορία, έβαλε πάλι τη φωτογραφία του{…}474 και αλώνιζε». Στην περίπτωση «των λά-
βρων» διαφωτιστών δασκάλων,  τα ηθικά διλήµµατα  κατά την εκτέλεση των σχετικών δια-
ταγών, απουσιάζουν. Πρόκειται για συµµόρφωση χωρίς κλυδωνισµούς και υπαρξιακές συ-
γκρούσεις, απόρροια ενός αξιολογικού συστήµατος που δεν συµπεριλαµβάνει δηµοκρατικές 
ευαισθησίες. Η συνοδοιπορία µε τους κρατούντες επιλέγεται και υποστηρίζεται ένθερµα ως η 
πιο συµφέρουσα λύση.  

Συµπερασµατικά, γραπτά τεκµήρια αλλά και προφορικές πηγές, καθιστούν το φόβο  της 
απόλυσης και συνακόλουθα την προσπάθεια επαγγελµατικής επιβίωσης και ανέλιξης, πρω-
ταρχικό παράγοντα της  θετικής ανταπόκρισης των δασκάλων στα διαφωτιστικά τους καθή-
κοντα. Ο κίνδυνος απώλειας της θέσης τους σε περίπτωση µεπτής επαγγελµατικής συ-
µπεριφοράς, δεσπόζει στη σκέψη τους, Προσδιορίζοντας τη συµπεριφορά τους.  Περιπτώσεις 
διωγµένων ή υπό διωγµό συναδέλφων λειτουργούν παραδειγµατικά, εξασφαλίζοντας την πει-
θάρχηση.  Η ελληνική κοινωνία διαιρεµένη σε καταδότες και µη, δηµιουργεί έστω και 
πρόσκαιρα, νέα εκπαιδευτικά ήθη: Το δάσκαλο, πλανόδιο «ένθερµο διαφωτιστή», τον επιθεω-
ρητή-προπαγανδιστικό όργανο.   

Υπό το άγρυπνο µάτι «των καταδοτών»  ή «καρφιών» της εκάστοτε περιοχής και µε συ-
νεχές άγχος για τις επιπτώσεις των µεταφερόµενων πληροφοριών στις αρµόδιες κρατικές 
υπηρεσίες (Κ.Υ.Π. κ.λπ.), αφού «οποιοσδήποτε πήγαινε κι  έλεγε  κάτι κακό, αγροφύλακας, γεί-
τονας, κ.λπ., µπορούσες να απολυθείς» (Συν.3), προσωπικά αξιολογικά συστήµατα υποχω-
ρούν. Η πειθάρχηση εγκλωβισµένων ανθρώπων στη δηµοσιοϋπαλληλική µοίρα ή γενικότερα 
στα κελεύσµατα του αυταρχικού καθεστώτος, είναι µάλλον αναπόφευκτη: «Όταν ερχό-
ντουσαν οι διαταγές, οι συνάδελφοι, δηµοκρατικοί ήµασταν όλοι στο σχολείο, δυσανασχε-
τούσαν. «Αυτά θα λέµε τώρα;», έλεγαν. Κοίτα τι λέει εδώ, απαντούσα. Έχω διαταγή. Υπάλληλος 
είµαι, αν δεν κάνω αυτά που λέει θα µε απολύσουν» (Συν.3). Ως  εκ τούτου,  µε την επίκληση 
ανάλογων αµυντικών µηχανισµών  και  τη συνακόλουθη οµολογία της αναγκαστικής συµπό-
ρευσης στη διαφωτιστική σταυροφορία, οι συναφείς επαγγελµατικές πρακτικές φυσικοποι-
ούνται.   

                                                 
474 Αναφέρεται σε όνοµα πολιτικού αρχηγού της µεταπολίτευσης. 
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              13.2.1. Άξονες περιεχοµένου  και αρχές  χρήσης διαφωτιστικού  υλικού 

  
Για τη στήριξη των διαφωτιστικών σχολικών δραστηριοτήτων παρέχεται σχετικό υλικό  

στα σχολεία,  το οποίο υποχρεώνονται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν, χρησιµοποιώντας 
το, είτε  αυτούσιο  ή κατόπιν επεξεργασίας κατά την ανάπτυξη θεµάτων σε διαφωτιστικές συ-
γκεντρώσεις, εθνικές επετείους και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις.  Οι επιθεωρήσεις συντονί-
ζουν την διαδικασία προµήθειας των σχολείων µ’αυτό, αποστέλλοντάς το ταχυδροµικώς ή  αν 
δεν επαρκεί, ρυθµίζοντας την εκ περιτροπής κυκλοφορία του,  βάσει  πίνακα σειράς δανει-
σµού, κοινοποιηθέντος στα δηµοτικά σχολεία ευθύνης τους.475 Το προσωπικό των σχολείων 
λαµβάνει  ενυπόγραφη γνώση  για το περιεχόµενό του.   

Αν και η χρήση του  επιβεβαιώνεται σε κάποιο βαθµό, από την ανάλυση του περιεχο-
µένου  αντιγράφων οµιλιών σε ατοµικούς φακέλους εκπαιδευτικών και παρά τον αυξηµένο ό-
γκο του σχετικού υλικού,  ερευνητικά δεδοµένα προφορικών µαρτυριών, αποδυναµώνουν  το 
ρόλο του στην όλη διαδικασία.  Η δασκάλα  Μ.Μ.,  απαντώντας µε αµέσως σε σχετική ερώ-
τησή µας,  σηµειώνει: « Ναι,  τα παίρναµε, τα βλέπαµε, αλλά δεν τα χρησιµοποιούσαµε» 
(Συν.10). Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι ο σύζυγός της Ν.Μ. (Συν.6), αν και κατά τη διάρ-
κεια  της συνοµιλίας µας, φαίνεται µε άνεση να ανακαλεί σχολικά συµβάντα της δικτατορικής 
περιόδου, δε θυµάται τίποτα περί διαφωτιστικού υλικού. Η δασκάλα επίσης Χ.Β, µιλώντας 
απαξιωτικά για το περιεχόµενό του, αποκαλύπτει ένα τρόπο πρωτότυπο αξιοποίησής του. 
Αναφερόµενη ειδικότερα στο «Το Πιστεύω µας» του Γ. Παπαδόπουλου, επισηµαίνει: «Ναι 
µας το είχανε δώσει, αλλά ούτε το είχαµε ανοίξει. Όταν έσπασε το πόδι του κρεβατιού µας, 
λειτούργησε σαν προσωρινό στήριγµα.{…}. Μετά που όλα τέλειωσαν το πετάξαµε!» (Συν.1) 

Σε κάθε σχολείο τηρείται ξεχωριστός φάκελος, κατόπιν διαταγών επιθεωρητών, για τη 
φύλαξη και ταξινόµηση του διαφωτιστικού υλικού, καθώς και των σχετικών εγκυκλίων µε 
την οργάνωση και διεξαγωγή διαφωτιστικών συγκεντρώσεων, ο οποίος ενηµερώνεται και ε-
µπλουτίζεται κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Από τη διερεύνηση συναφούς αρχειακού 
υλικού σχολείων διαφορετικών νοµών της Κρήτης (Ηρακλείου, Ρεθύµνης), επιβεβαιώνεται η 
ύπαρξη κεντρικής πολιτικής στο θέµα της εθνικής διαφώτισης και ειδικότερα στην αποστολή 
και υπόδειξη βοηθηµάτων ή διαγραµµάτων για τη σύνταξη των οµιλιών. ∆ιαπιστώνεται δη-
λαδή, απόλυτη οµοιοµορφία- όπως άλλωστε αναµενόταν, λόγω της συγκεντρωτικής δοµής 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος- αναφορικά τόσο µε τις αρχές οργάνωσης και διε-
ξαγωγής των διαφωτιστικών δράσεων όσο και µε τις προτάσεις χρήσης συγκεκριµένων πηγών 
συναφούς περιεχοµένου. Συνιστάται έτσι η χρήση βιβλίων  θρησκευτικού, εθνικού, παιδαγω-
γικού περιεχοµένου των σχολικών βιβλιοθηκών καθώς και συναφών δηµοσιευµάτων στον 
τύπο για τα επιτεύγµατα της εθνικής κυβέρνησης, κυρίως αναφορικά µε την επίλυση τοπικών 
ζητηµάτων, όπως η συγκέντρωση ελαιόλαδου κ.λπ. (επείγουσα, εµπιστευτική εγκύκλιος 
επιθεωρητή, 1679/52, 20-11-67, ∆.Σ. Πρινέ, Αταξ.υλικό). Παραγγέλλεται επίσης, από τους 
επιθεωρητές η αξιοποίηση διαφωτιστικών βοηθηµάτων, εκδοθέντων µε πρωτοβουλία αρµό-
διων υπηρεσιών  του Στρατού, όπως: 

� Τα βιβλία: «Εθνική και Ηθική Αγωγή του Στρατεύµατος – ∆ιαφώτισις» και «∆ιατί 
έγινε η Επανάστασις της 21ης Απριλίου 1967»,  µε συνηµµένο τον πίνακα τίτλου: 

                                                 
475 Βλ. ενδεικτικά Πίναξ Σειράς δανεισµού υπό των σχολείων, του βιβλίου «Εθνική και ηθική Αγωγή του 
Στρατεύµατος – ∆ιαφώτισις» (Φάκελος Σχολικών ∆ραστηριοτήτων ∆ηµοτικού Σχολείου Πρινέ). 
Πρόκειται για κατάσταση η οποία ρυθµίζει το δανεισµό του συγκεκριµένου βοηθήµατος από τα κε-
ντρικότερα σχολεία στα οποία στάλθηκε προς στα υπόλοιπα περιφερειακά, που δεν το διαθέτουν, λόγω 
του µικρού αριθµού αντιτύπων που στάλθηκαν από την 5η Μεραρχία. Η κατάσταση επισυνάπτεται σε 
σχετική εγκύκλιο του επιθεωρητή (1573/50/4-11-67), στην οποία, αφού επισηµαίνεται η χρησιµότητα 
του εν λόγω βοηθήµατος για τη διεξοδική ανάλυση της κοσµοθεωρίας του κοµµουνισµού, διασα-
φηνίζονται οι συνθήκες προµήθειάς του για χρήση του.  
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« Τι εστοίχισεν εις τον Ελληνικόν λαόν το Κ.Κ.Ε  κατά την κατοχήν , τα 
∆εκεµβριανά και τον συµµοριτοπόλεµον». 

� Ειδικό επιτοίχιο ηµερολόγιο έτους 1968 σηµαντικών επετειακών γεγονότων της 
εθνικής ιστορίας.  

 
Με το σκεπτικό ότι η ανάλυση περιεχοµένου σχετικού υλικού δίνει πολύτιµες πληρο-

φορίες για τους κυρίαρχους ιδεολογικούς άξονες των διαφωτιστικών οµιλιών, αναδεικνύοντας 
τις προτεραιότητες της εθνικής διαφώτισης, θα συζητήσουµε αρχικά το περιεχόµενο των  
προαναφερόµενων  βοηθηµάτων, λόγω της γενικευµένης και επιβεβληµένης χρήσης τους στα 
πλαίσια των διαφωτιστικών συγκεντρώσεων και στη συνέχεια θα επιχειρήσουµε την  κωδι-
κοποίηση των ιδεολογικών αναφορών γενικότερα του σχετικού υλικού που εντοπίστηκε σε 
αρχεία σχολείων:   

  
1) Χαρακτηριστικά  διαφωτιστικού  υλικού  που συστήνεται από οικείες επιθεωρήσεις 
  
α) «Εθνική και Ηθική Αγωγή του Στρατεύµατος – ∆ιαφώτισις»476. 
Προπαγανδιστικό φυλλάδιο αντικοµµουνιστικού περιεχοµένου, εκδοθέντος από το 

στρατό, µε ιδιαίτερα πολυπρισµατική ανάλυση του κοµµουνισµού, βασισµένη σε  σύντοµες  
ερωτοαπαντήσεις. 

Με το σκεπτικό ότι είναι εθνικά αναγκαία η σπουδή του κοµµουνισµού,  ως πολιτικοϊ-
δεολογικού αντιπάλου, προκειµένου να καταστεί νικηφόρος ο αγώνας που θα επιτρέψει την  
εθνική και φυλετική επιβίωση, παραγγέλλεται, µε διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
προς το Εθνικό Τυπογραφείο, η εκτύπωση 5.000 αντιτύπων, ήδη από  το Φεβρουάριο του 
1961.477 Απόθεµα από το υλικό αυτό, µε συνεργασία των τοπικών στρατιωτικών αρχών και 
των οικείων επιθεωρήσεων εκπαίδευσης, διοχετεύεται και χρεώνεται επιλεκτικά σε συγκε-
κριµένα σχολεία των εκπαιδευτικών περιφερειών, προκειµένου να διακινηθεί και προς τα 
υπόλοιπα, στις αρχές του 1968. Η αποστολή του συνοδεύεται από το αίτηµα εντατικοποί-
ησης και επικέντρωσης της Εθνικής ∆ιαφώτισης στην αντιµετώπιση του κοµµουνιστικού κιν-
δύνου. Ο τρόπος διακίνησής του ρυθµίζεται µε εγκυκλίους επιθεωρητών ως εξής (επείγουσα-
εµπιστευτική εγκύκλιος επιθεωρητή 4/2/29-01-68, ό.π.)478: «Τα αποσταλέντα είς ορισµένα 
σχολεία σχετικά βοηθήµατα  (Εθνική και Ηθική αγωγή του Στρατεύµατος-∆ιαφώτισις) δέον να 
κυκλοφορήσουν µεταξύ όλων των σχολείων της Περιφέρειας εκ περιτροπής, ίνα χρησιµοποιη-
θώσιν ως βοηθήµατα υπό των διδ/λων των δια τας οµιλίας τους. Το βιβλίον τούτον αφού 
µελετηθεί  υπό των διδ/λων του Σχολείου, εις ό έχει απόσταλεί  θα ταχυδροµηθεί µετά 10 ήµε-
ρον εις το έτερον σχολείο, ως ο συνηµµένος πίναξ σειράς δανεισµού και εξ’αυτού µετα 10ήµε-
ρον εις έτερον σχολείον  µέχρις ότου επανέλθει εις το Σχολείον το οποίο έχει χρεωθεί».   

                                                 
476 Το εγχειρίδιο εντοπίστηκε στο Φάκελο ∆ιαφωτιστικού υλικού Εθνικής ∆ιαφωτίσεως  ∆ηµοτικού 
Σχολείου Ροδιάς, Γ. Α.Κ. Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.95) 
477 Αναφερόµαστε στην  Φ. 073.1/6/390745, ΒΣΤ 902, 25 Φεβρ. 1961 γενική διαταγή του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού, που ενσωµατώθηκε στο εν λόγω εγχειρίδιο, αµέσως µετά τον  πρόλογο. Σύµφωνα 
µε το περιεχόµενό της  βασικοί αποδέκτες µέρους του υλικού  είναι οι στρατιωτικές µονάδες, ενώ δί-
νεται η εντολή το απόθεµα να παραµείνει στο τυπογραφείο για να διατίθεται «κατά τα κεκανονι-
σµένα».    
478 Στο ίδιο πνεύµα κινείται και ανάλογη εγκύκλιος του επιθεωρητή δηµοτικής εκπ/σης  εκπαίδευσης 
Γόρτυνος, αποσταλείσα µόλις τρεις µέρες πριν από την προαναφερθείσα στους ενδιαφερόµενους εκ-
παιδευτικούς (βλ. 194/26-01-68, Φάκελος διαφωτιστικού υλικού ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδιάς,  Γ.Α.Κ. 
Ν.Η., ό.π.) 
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Στο διαφωτιστικό βοήθηµα, συµπεριλαµβάνεται Αναλυτικός Πίναξ  Περιεχοµένων, που 
διαµορφώνεται µε τη χρήση διακοσίων εξήντα εννέα (269) ερωτήσεων, κατανεµηµένων 
στους παρακάτω θεµατικούς άξονες : 479 

 
1.  Η φύσις του κοµµουνισµού 
2.  Κοµµουνισµός και εργάται 
3.  Κοµµουνισµός και αγρόται 
4.  Ο κοµµουνισµός και τα διάφορα κοινωνικά στρώµατα 
5.  Κοµµουνισµός και ισότης 
6.  Η δικαιοσύνη εις τον κοµµουνισµόν 
7.  Το «σιδηρούν παραπέτασµα» 
8.  Κοµµουνισµός και θρησκεία 
9.  Η παιδεία εις τον κοµµουνισµόν 
10. Η κοµµουνιστική οικονοµία 
11. Κοµµουνισµός και βιοτικόν επίπεδον 
12. Γυναίκα και οικογενειακή ζωή εις τον κοµµουνισµόν 
13. Άλλαι πλευραί της ζωής εις τον κοµµουνισµόν 
14. ∆ιεθνείς επιδιώξεις του κοµµουνισµού 
15. Κοµµουνισµός και ηθικαί αξίαι 
16. Η εσωτερική οργάνωση του κοµµουνιστικού κόµµατος 
17. Σοβιετική Ένωσις και Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος  
18. Ιστορία του Κ.Κ.Ε  
19. Κ.Κ.Ε και Σλαυϊσµός  
20. Η θέσις του ελεύθερου ανθρώπου, του χριστιανού και ειδικώς του Έλληνος  έναντι    
      του κοµµουνισµού 
  
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην ενότητα «Η θέσις του ελεύθερου ανθρώπου  του πατριώτου 

του χριστιανού και ειδικώς του Έλληνος έναντι του κοµµουνισµού» οι δάσκαλοι  κατατάσσο-
νται στην κατηγορία των Ελλήνων (άλλα µέλη: ιερείς, υπάλληλοι του κρατικού µηχανισµού 
και µορφωµένοι Έλληνες), µε καθήκον να πολεµούν τον κοµµουνισµόν, επειδή έχουν περισ-
σότερες δυνατότητες να επηρεάσουν την κοινή γνώµη (ερώτηµα 250, σ. 106-107).  Στην ίδια 
ενότητα επισηµαίνεται για άλλη µια φορά µε εξαιρετικά δογµατικό τρόπο και ανυπόστατες 
ιστορικά θέσεις, η ασυµβατότητα του Κοµµουνισµού µε γνωρίσµατα της ελληνοχριστιανικής 
ταυτότητας, όπως: πατριώτης, Έλληνας-Χριστιανός, παραπέµποντας στην κατηγορία της α-
ντεθνικής ειδής των κοµµουνιστών, κοµβικού ιδεολογικού σχήµατος της εθνικοφροσύνης. 
∆ηλώνεται:   

 
� Για τη θέση του «πατριώτη» απέναντι στον κοµµουνισµό  

 
       «Ο κοµµουνισµός δεν είναι παρά το ιδεολογικό κάλυµµα του σλαυϊκού  ιµπε-

ριαλισµού της Ρωσικής επιδιώξεως δια την κοσµοκρατορίαν.{…}. Συνεπώς ο κοµµουνιστής 
πρέπει να τοποθετεί τα συµφέροντα της Ε.Σ.Σ.∆ επάνω από τα συµφέροντα της µεγάλης 
πατρίδος του. {…}.  Και οι Έλληνες κοµµουνιστές θέλουν να παραδώσουν τη Βόρ. Ελλάδα εις 
τους Βουλγάρους και απαρνούνται τη  Βόρ. Ήπειρον.  Συνεπώς κανείς άνθρωπος ο οποίος α-
γαπά την πατρίδα του, κανείς πατριώτης  δεν είναι δυνατόν να είναι κοµµουνιστής» (σ. 104) 

 

                                                 
479 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι άξονες 16-18, που αφορούν τη δράση του Κ.Κ.Ε και το ρόλο της 
Σοβιετικής Ένωσης στο Β’ Παγκόσµιο πόλεµο, αναπτύσσονται µε  µεγαλύτερο αριθµό ερωτήσεων, 
αναφορικά µε τους υπόλοιπους (σύνολο 81από  269),  καταλαµβάνοντας το 30% επί του συνόλου των 
ερωτήσεων. 
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� Για τη θέση του Χριστιανού έναντι του κοµµουνισµού 
 

   «{…} Ο κοµµουνισµός θέλει να επιβληθεί ο ίδιος ως θρησκεία και είναι εναντίον  κάθε 
άλλης θρησκείας. ∆ιώκει λοιπόν τη θρησκείαν παντού όπου επικρατήσει. {…}. Συνεπώς κανείς 
άνθρωπος, ο οποίος πιστεύει εις τον Θεόν και ακόµη περισσότερον κανείς  Χριστιανός δεν είναι 
δυνατόν να’ναι κοµµουνιστής» (σ.104). 

 
� Για τη θέση  του Έλληνος   έναντι του κοµµουνισµού 

 
«Ο Έλλην, όπως και κάθε ελεύθερος άνθρωπος, κάθε πατριώτης και κάθε θρη-

σκευόµενος άνθρωπος, δεν είναι δυνατόν  παρά να είναι εχθρός του ανελεύθερου απάτριδος κι 
άθεου κοµµουνισµού. Έχει όµως και ειδικούς λόγους να είναι άσπονδος εχθρός  του κοµµου-
νισµού. Οι λόγοι αυτοί πηγάζουν από την ιδιότητά του  ως Έλληνος. {…}. Όπως λέγει ο ποιητής 
« του Έλληνος τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει». ∆ι΄ αυτόν Κοµµουνισµός και Ελληνισµός είναι 
δύο αντιλήψεις, δύο έννοιες και δύο πολιτισµοί εντελώς αντίθετοι και ασυµβίβαστοι µεταξύ των 
{…}. Επιπλέον η Ελλάς είναι η χώρα της µικράς ιδιοκτησίας. {…}. Είµαστε χώρα µικροϊ-
διοκτητών. ∆ι’αυτό η επικράτησις του κοµµουνισµού δεν πρόκειτα να βλάψει  µιαν µεγάλη  ή µι-
κράν µερίδα  του λαού, αλλά όλον το λαόν  εις το σύνολόν του. {…}.Άλλος λόγος είναι ότι οι φο-
ρείς του, οι Σλαύοι θέλουν να µας εξοντώσουν  δια να αποικήσουν αυτοί τας ακτάς των θα-
λασσών µας.  Αν νικήση, ο κοµµουνισµός, οι Έλληνες θα χαθούν  από το πρόσωπον της γης. 
Συνεπώς κάθε Έλλην, και µόνον επειδή είναι Έλλην, οφείλει να είναι άσπονδος  εχθρός του 
κοµµουνισµού  και να τον πολεµά µε όλας τους τις δυνάµεις»(σ. 104-105). 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι πολλοί τίτλοι διαφωτιστικών οµιλιών, όπως: Η οι-
κογενειακή ζωή και η θέσις της γυναικός εις τον κοµµουνισµόν, Κοµµουνισµός εργάται, αγρόται 
και λοιπαί κοινωνικές τάξεις, Κοµµουνισµός και Παιδεία φαίνεται να αντλούνται από το 
περιεχόµενο του παραπάνω φυλλαδίου. 

Συναφούς περιεχοµένου διαφωτιστικό έντυπο, έκδοσης  Γενικής ∆/νσης Τύπου, Υπουρ-
γείου Προεδρίας,  µε τίτλο: Κ.Κ.Ε (Πίν.14.2.1,  αρ.τεκµ. 9) διανέµεται επίσης στα σχολεία, ως 
«µνηµόνιο δια την κοµµουνιστικήν απειλήν που το µεγεθός της και η έκατασίς της υπήρξεν  
δια τας Ελληνικάς  Ενόπλους  ∆υνάµεις,  ένα από τα βασικά κίνητρα της εθνοσωτηρίου  21ης 
Απριλίου». Με την παράθεση συνοπτικών στοιχείων για την  ταυτόσηµη «συνοµωτικήδιάρ-
θρωση και «υπονοµευτική»/ «διαβρωτική»  δράση  της Ε.∆.Α και του Κ.Κ.Ε – επεκταθείσα 
και στα σώµατα του στρατού-  µε στόχο «την κατάληψιν της εξουσίας, είτε «µε ειρηνικό 
δρόµο» είτε µε « ένοπλη εξέγερση», επιχειρεί να καταδείξει τη συµβολή της «Επανάστασης» 
στη µαταίωση των αντεθνικών σχεδίων των κοµµουνιστών, αφού, όπως επισηµαίνεται: «ο 
κοµµουνισµός, απέτυχεν  των σκοπών του διότι έτυχεν  η εθνεγερσία της 21ης Απριλίου». 
(ό.π, 2). 

Συµπερασµατικά, η αντικοµµουνιστική προπαγάνδα, όπως αναµένεται άλλωστε σε 
προπαγανδιστικό υλικό της ιδεολογίας της εθνικοφροσύνης,480 δε διαθέτει επιχειρήµατα. Βα-
σίζεται στην προσφιλή µέθοδο  διαπόµπευσης  των κοµµουνιστών ως ξενόδουλων και εθνικά 
αλλότριων ατόµων και συνακόλουθα  της  έµµεσης νοµιµοποίησης των πρακτικών της εξό-
ντωσής τους.  Στα πλαίσια της εθνικής διαφώτισης και µε διαµεσολαβητικό φορέα  προς την 
κοινή γνώµη τον εκπαιδευτικό θεσµό, επιδιώκεται  για άλλη µια φορά 481 η συναίνεση των 

                                                 
480 Υπενθυµίζεται ότι το εν λόγω κείµενο είναι έκδοσης 1961. 
481 Όπως έχει ήδη συζητηθεί,  ο αντικοµµουνισµός  επαναφέρεται εν ονόµατι των ιδεολογικών ανα-
γκών του κράτους των εθνικοφρόνων, από το ιδεολογικό ρεπερτόριο του καθεστώτος της 4ης Αυ-
γούστου. Για άλλη µια φορά οι συνταγµατάρχες, άκαιρα υπό τροχιά, αυτή τη φορά αστικού εκ-
συγρονισµού και µε φανερή την αδυναµία παραγωγής θετικού ιδεολογικού λόγου,  καταφεύγουν  στην 
επανεργοποίηση του ίδιου  αντιδραστικού-αµυντικού ιδεολογικού συστήµατος του παρελθόντος, οι-
κείου στον ελληνικό πληθυσµό, µε στόχο την κοινωνική συσπείρωση. Στο πλαίσιο αυτό, καλ-
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κυριαρχουµένων απέναντι στο υφιστάµενο καθεστώς µε πρωτεύον ιδεολογικό σχήµα τον α-
ντικοµµουνισµό και ό, τι αυτό συνεπάγεται για τη νοµιµοποίηση των πρακτικών εξόντωσης  
του εσωτερικού εχθρού.  

β) Ειδικό  επιτοίχιο ηµερολόγιο έτους  1968, εκδοθέν από το Γ.Ε.Σ, εθνικού περιεχοµέ-
νου. Σε κάθε φύλλο του αναγράφεται περιληπτικά ένα σηµαντικό επετειακό γεγονός της 
ιστορίας του έθνους, το οποίο συνοδεύεται από ένα σύνθηµα «προκαλούν εθνικήν υπερη-
φάνιαν και πατριωτικήν έξαρσιν». Καλούνται µάλιστα οι δάσκαλοι να χρησιµοποιήσουν το 
υλικό κατά την πρωινή έναρξη της σχολικής εργασίας, αλλά και γενικότερα κατά τις οµιλίες 
τους στην ευρύτερη κοινότητα (εγκύκλιος 194/7/26-01-68 περιφέρειας Γόρτυνος, Γ.Α.Κ.Ν.Η. 
ό.π.). 

Στην ουσία πρόκειται για κείµενο µε έντονο εθνικιστικό, αντικοµµουνιστικό και προπα-
γανδιστικό περιεχόµενο. Τα ιστορικά συµβάντα  επιλέγονται και συναρµολογούνται για να 
προβάλλουν πολιτικοϊδεολογικές ανάγκες του καθεστώτος,  όπως ο εξαγνισµός της έκνοµης 
δράσης του στρατού, συχνά µέσα από αυθαίρετους παραλληλισµούς και ανιστόρητους 
συσχετισµούς παρελθόντος και παρόντος. Η πλαισίωσή τους από ρήσεις επιφανών, υπό τη 
µορφή συνθηµάτων, ενδυναµώνει την ισχύ της προπαγανδιστικής τους δράσης. Ο ηρωισµός 
ως αναπόσπαστο γνώρισµα της ελληνικής ψυχής, η αγάπη στην ελευθερία και  πατρίδα, η 
συµβολή του στρατού στη διαφύλαξη των εθνικών ιδανικών, η καταδίκη του αντεθνικού ρό-
λου των κοµµουνιστών,  η προγονολατρεία,  αποτελούν τους βασικούς θεµατολογικούς άξο-
νες του «άριστου» βοηθήµατος που επιβάλλει το καθεστώς για τη διαφώτιση ανηλίκων και ε-
νηλίκων.  

Η εξύψωση του πνευµατικού, πολιτικού και εθνικού φρονήµατος του λαού, απαραίτητη 
για την ευόδωση του αναδηµιουργικού έργου της «επανάστασης», επιχειρείται για άλλη µια 
φορά µε την επίκληση του ιστορικού παρελθόντος. Αναµφισβήτητες  σελίδες κλέους και 
εθνικού µεγαλείου συνταιριάζονται µε άνοµες δράσεις και επιλογές του παρόντος. Το προ-
παγανδιστικό µήνυµα του καθεστώτος άρρητο αλλά ηχηρό: Είµαστε εδώ ως αντάξιοι συνε-
χιστές του πνεύµατος και του έργου των µεγάλων προγόνων. «Οι πρώτες ύλες» που απαι-
τούνται για την πορεία προόδου και αναδηµιουργίας που υπόσχεται το καθεστώς είναι γνώ-
ριµα προτάγµατα «του οπισθοδροµικού» εθνικιστικού λόγου του, ιδεολογικής κληρονοµιάς 
του κράτους των εθνικοφρόνων:  Έτσι στο εν λόγω κείµενο:   

 
� Εκθειάζεται η εθνοσωτήρια δράση του στρατού µε την ανάδειξη της συµβολής 

του στη θετική έκβαση κρίσιµων εθνικών ιστορικών στιγµών και ως εκ τούτου 
ο καταλυτικός ρόλος του σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας. Με 
αισθητή την προσπάθεια επανάκλησης ιδεολογηµάτων της εθνικοφροσύνης, η 
συνοχή και η συνέχεια του έθνους παρουσιάζονται ως πρωταρχικά µελήµατα 
και επιτεύγµατα του στρατού.  

  
 

« 21η  Απριλίου:    Ο Ελληνικός στρατός εν θαυµαστή οµοφωνία και µονολιθικότητη δια    
  21-04-67           µιας κεραυνοβόλου ενεργείας έσωσεν τον έθνος  από το βάραθρον  εις   
                           το οποίον οδηγείτο. 
                           ΣΥΝΘΗΜΑ: Η 21η  Απριλίου άνοιξεν τον δρόµον προς την πρόοδον   
                           και την αναδηµιουργίαν. {…}. 
 
25 Απριλίου:      300 Ευέλπιδες της 1ης και 2ας τάξεως της σχολής αναχωρούν µε    
 25-04-41           επικεφαλής την σηµαίαν της σχολής δια την Κρήτην όπου έλαβον  

                                                                                                                                            
λιεργούνται οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση και δικαίωση της εθνοσωτήριας δράσης του ελ-
ληνικού στρατού  και ως εκ τούτου της αναπαραγωγής του εθνικιστικού µοντέλου προσέγγιση της 
κοινωνίας, µε ό, τι αυτό συνεπάγεται για την αποδοχή του ως υπέρτατο κέντρο εξουσίας.  
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                           µέρος εις την άµυναν της Νήσου. 
                           ΣΥΝΘΗΜΑ: Εις την Στρατιωτικήν Σχολήν Ευελπίδων σφυρηλατού-                           
                           νται οι αυριανοί ηγήτορες του  Στρατού µας, οι φρουροί  της ανεξαρ-  
                           τησίας και της ακεραιότητος της Πατρίδος µας.  
 
28η Ιουνίου       Ο Στρατός µας απελευθερώνει τας ΣΕΡΡΑΣ       
28-06-1913 ΣΥΝΘΗΜΑ: Τραγούδια σου ταιριάζουν τρανοφόρα. Πινδαρικοί σου     
                         πρέπουν ύµνοι, εσέ κι όπου περνάς  καµαρωτός, στρωµένα τα   
                         βαγιόκλαρα, Ελληνικέ Στρατέ». 
 

�  Καταδικάζεται η ανθελληνική δράση των κοµµουνιστών και διασύρεται  
αντεθνική τους  ιδεολογική ταυτότητα:  

 
               «14  Απριλίου:     Ο εσωτερικός κοµµουνισµός  κατεδίκασεν τον απελευθερωτικόν             
                 14-04-55         αγώνα   της Ε.Ο.Κ.Α  και εχαρακτήρισε τους αγωνιστάς της και 
                                         εχαρακτήρισε τους αγωνιστάς της «προβοκάτορες». 
                                         Ήτο και αυτή  µια νέα πράξις προδοσίας {…}.  

                           ΣΥΝΘΗΜΑ: Η στάσις του εσωτερικού Κοµµουνισµού εις τα      
                          εσωτερικά µας Εθνικά ζητήµατα, υπήρξεν πάντοτε ανθελληνική,    
                          σύµφωνα προς τας επιδιώξεις του  διεθνούς  Κοµµουνισµού. Το Κ.Κ.Ε   
                          θέλει οι οπαδοί του  να είναι  πρώτα κοµµουνισταί και  έπειτα Έλληνες 
31η Μαίου:        Ο  Εθνικός µας στρατός και δυνάµεις Χωροφυλακής εκδιώκουν τους      
31-05-1947  Κοµµουνιστοσυµµορίτας , οι οποίοι είχαν εισέλθει εις το Κιλκίς. 

 ΣΥΝΘΗΜΑ: Εις την χώραν των Θερµοπυλών, του Μαραθώνος, του    
 Μεσολογγίου και του Ζαλόγγου, δεν υπάρχει θέσις  δια την     
 Κοµµουνιστικήν Τυραννίαν». 
 

�  Εξαίρονται οι ένδοξοι αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία τους, µέσα από 
την παράθεση ιστορικών γεγονότων αρχαίας, βυζαντινής και νεότερης ελληνι-
κής ιστορίας. Προβάλλεται το πρότυπο του ήρωα-πολεµιστή και συνακόλουθα 
το ηρωικό έργο του ελληνικού στρατού. 482 

 
«3η Απριλίου:    Οι  Πέρσαι αναγκάζονται να  συνάψουν ειρήνη µετά του Έλληνος     

 3-4-68              Αυτοκράτορος Ηρακλείου, όστις προελάσας  µέχρι τηςπρωτευούσης    
                         των Περσών {….}. 

                                             ΣΥΝΘΗΜΑ: Εµπρός δια την µεγάλην µάχην δια την αναδηµιουργίαν   
                                             της Πατρίδος. 
 

    4η 
Μαίου:         Ο Χίτλερ εις λόγον του αναφέρει τα εξής: « Η ιστορική δικαιοσύνη 

4-05-1941 επιβάλλει την υποχρέωσιν να διαπιστωθεί απ’όλους τους αντιπάλους. 
τους οποίους αντιµετωπίσαµεν: Ο ελληνικός στρατός επολέµησεν µε 
ύψιστον ηρωισµόν και αυτοθυσίαν». 
Σύνθηµα: Κι αν πρέπει να πεθάνωµεν δια την Ελλάδα, θεία είναι η 
δάφνη, µια φορά κανείς πεθαίνει». 

 

                                                 
482 Αξίζει να σηµειωθεί ότι  στη συζήτηση της  συµβολής  των πολεµικών αγώνων των Ελλήνων στην 
κατάκτηση της ελευθερίας, στη διατήρηση και στην εξάπλωση του πολιτισµού,  επικεντρώνεται επίσης  
και το διαφωτιστικό φυλλάδιο  «Χρονικό της Εκθέσεως της Πολεµικής Ιστορίας των Ελλήνων» (βλ. 
Πίνακα 14.2.1., τεκµήριο 11). 
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 Συµπερασµατικά, η επίµονη παράθεση µυθοποιηµένων στιγµών της ελληνικής ιστο-
ρίας, αξιοποιείται για την προβολή του κοµβικών εννοιών της ιδεολογίας του καθεστώτος. 
Στο πλαίσιο αυτό, η προσέγγιση της διττής εθνοτικής κληρονοµιά της αρχαιότητας και του 
Βυζαντίου ως  κυρίαρχο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας, ο αντεθνικός χαρακτήρας της 
κοµµουνιστικής ιδεολογίας, τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, η ηρωολατρεία, ο εθνικός ρόλος 
του ελληνικού στρατού µε έµφαση στην ενθοσωτήρια παρέµβασή του κατά  την επανάσταση 
της 21ης Απριλίου συνθέτουν τις βασικές συνιστώσες του µηνύµατος που καλείται να επικοι-
νωνήσει το εν λόγω βοήθηµα, επιβεβαιώνοντας  για άλλη µια φορά την προπαγανδιστική χρή-
ση του και τις  ιδεολογικές σκοπιµότητες της εθνικής διαφώτισης και των διαφωτιστικών φο-
ρέων. 

 
2) Χαρακτηριστικά διαφωτιστικού υλικού αρχείων σχολείων 
Γενικότερα εντοπίστηκε  υλικό, που ενσωµατώνεται στις εγκυκλίους των επιθεωρητών,  

υπό τη µορφή πληροφοριακού υλικού, σχετικού µε τα επιτεύγµατα της Εθνικής Κυβερνήσεως   
ή που αποστέλλεται στα σχολεία  από κρατικές υπηρεσίες, όπως το Γενικό Επιτελείο Στρατού  
και τη Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως  ή από ιδιώτες 
και άγνωστους φορείς,  υπό τη µορφή εγχειριδίων ή προπαγανδιστικών κειµένων και φυλ-
λαδίων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, προορίζεται για ενδοσχολική  και εξωσχολική  χρήση και 
ειδικότερα για τη σύνταξη οµιλιών στα πλαίσια της Εθνικής ∆ιαφώτισης ή πανηγυρικών 
λόγων κατά τον εορτασµό των εθνικών επετείων, συµπεριλαµβανοµένης και της  «Επανά-
στασης της 21ης Απριλίου». Απευθύνεται έτσι όχι µόνο στους µαθητές και στους γονείς τους 
αλλά και στον ευρύτερο πληθυσµό.  

Τα σχολεία παραλαµβάνουν  έτσι: 
α) ∆ιαγράµµατα ή σχέδια οµιλιών  ή διαλέξεις. . Πρόκειται για  ανυπόγραφα κείµενα,   

µε πλήρη ή ενδεικτική ανάπτυξη θεµάτων, επικεντρωµένων στην προβολή κοµβικών αξόνων  
της ιδεολογίας του καθεστώτος, όπως: αντικοµµουνισµός, ελληνοχριστιανισµός,  εθνικισµός-
ηρωολατρεία, Εθνοσωτήριος Απριλιανή Επανάστασις.  Παρουσιάζουν σχεδόν πανοµοιότυπη 
δοµή, διακρινόµενη, σε ό,τι αφορά στις διαλέξεις,  σε τρία µέρη: Εισαγωγή, Ανάπτυξις, Συµπε-
ράσµατα. Τα διαγράµµατα ή σχέδια οµιλιών αποτελούν ενιαία κείµενα ή διαρθρώνονται σε  
αριθµηµένες παραγράφους, αντίστοιχες µε τα βασικά σηµεία τους. Με αφετηρία κεντρικά  
σχολεία των εκπαιδευτικών περιφερειών, διακινούνται µε ευθύνη των διευθυντών τους προς 
άλλα περιφερειακά,  κατόπιν σχετικών υποδείξεων των επιθεωρητών.  483  

Στον παρακάτω πίνακα  επιχειρείται  η συνοπτική παρουσίαση των δεκαπέντε κειµένων 
αυτής της κατηγορίας µε την αναγραφή των θεµατολογικών  αξόνων και των  ιδεολογικών α-
ναφορών τους.  

 

                                                 
483 Βλ. Αποστολή ∆ιαγράµµατος οµιλίας επί τω εορτασµώ της 21ης Απριλίου 1967 προς γνώσιν, 
αρ.τεκµ. 24, Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού Εθνικής ∆ιαφώτισης ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδιάς, Γ.Α.Κ 
Ν.Η, ό.π.). Πρόκεται για έγγραφο διαβίβασης σχετικού διαγράµµατος οµιλίας βλ. (Πίν.ΧVII, αριθµ. 
15)  του ∆/τνή 3/θεσίου ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδιάς προς τον ∆/ντές των ∆ηµοτικών Σχολείων Φόδελε 
και Αχλάδας, µετά από υπόδειξη του Επιθεωρητή Γόρτυνος.  
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 Πίν. XVII 

 Θεµατικοί και Ιδεολογικοί άξονες ∆ιαλέξεων ή ∆ιαγραµµάτων Οµιλιών 
 
 

Α.Α ΤΙΤΛΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - 
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΑΞΟΝΕΣ 

1  ∆ιάλεξις 18-10-69   
Η Ρωσοκινεζική αντίθεσις 
(Υπουργείον Προεδρίας Κυβερνήσεως  
Γενική ∆/νση Τύπου) 
   
 

Προσέγγιση  της Ρωσοκινεζικής διέ- 
νεξης ως επιτάφιος  της κοµµουνιστι- 
κής ιδεολογίας και  απόδειξη της 
ανεδαφικότητας και της ουτοπίας της 
-Αντικοµµουνισµός 

2 ∆ιάλεξις 2-10-69 
Η σκληρά πολιτική της Μόσχας 

-Καταδίκη της «αιωνίας» πολιτικής  
 Του ρώσικου ιµπεριαλισµού- 
- Συζήτηση της τεχνικής «των δύο πό- 
λων», του πολέµου των νεύρων, γνω- 
ρίσµατος της ρώσικης εξωτερικής  
πολιτικής  
- Έµµεσος αντικουµµουνισµός 
  

3 Σχέδιον οµιλίας δια την 28ην Οκτωβρίου   
29-9-69 

-Προβολή του τρίτου «ΟΧΙ» της  
Απριλιανής επανάστασης, µέσα από  
αναφορά και στα άλλα δύο νικηφόρα 
«ΟΧΙ»: το 1940 και στην  κοµµου- 
νιστική επέλαση το 1949 
-Ως κατακλείδα η ανάγκη εθνικής  
οµοψυχίας για την οικοδόµηση της  
Ελλάδος των Ελλήνων Χριστιανών 
-Ελληνοχριστιανισµός 
-Αντικοµµουνισµός 
  

4 Θέµατα εθνικής ενηµερώσεως 
∆ιάλεξις 18η 
Η ιδεολογία µας 
Μέρος ένατον 
Ο αντιολοκληρωτισµός 

-Προβολή του ιδεολογικού πιστεύω 
του Ελληνοχριστιανισµού και της α- 
συµβατότητάς του µε την ολοκληρω- 
-τική κοµµουνιστική ιδεολογία 
- ∆ιασυρµός του κοµµουνισµού 
-Με το σκεπτικό ότι ο   αντιολοκλη- 
κληρωτισµός αποτελεί φυσική  
προέκταση της απριλιανής ιδεολο- 
γίας, δικαιολογείται η καταδίκη της  
κοµµουνιστικής ιδεολογίας 
-Αντικοµµουνισµός 
-Ελληνοχριστιανισµός 
 

5 Οδηγίαι επί  τη εθνική επετείω  
Της 28ης Οκτωβρίου 1940 
 

- Αναφορά στην «αρνητική» παρουσία 
του Κ.Κ.Ε στον ελληνοϊταλικό πόλεµο 
και τον κίνδυνο που εγκυµονεί η 
παρουσία του για τα  εθνικά 
συµφέροντα και το µέλλον της 
Ελλάδας. 
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-  Αντικοµµουνισµός 
- «Εθνοσωτήριος»/»Εθνική»/ 
  «Απριλιανή Επανάστασις» 
 
 
 

6 ∆ιάλεξις: Η 2Οη επέτειος του ΝΑΤΟ  - Το ΝΑΤΟ ως  µοναδική λύση για την 
αντιµετώπιση του Ρώσικου  
επεκτατισµού 
-Ενισχυµένη η θέση της Ελλάδας στο 
ΝΑΤΟ µετά την 21η Απριλίου, λόγω 
της δράσης αξιόµαχου στρατού 
-Αντικοµµουνισµός 
 

7 ∆ιάγραµµα οµιλίας Επέτειος ∆ραγατσανίου – 
Ιερός Λόχος 

-Αναφορά στο  ενθοσωτήριο και 
αναπλαστικό έργο της 21ης Απριλίου  Η 
21η 

Απριλίου ως άξιος συνεχιστής του 
ονείρου των µεγάλων νεκρών του 1821 
-   Εθνικισµός 
- «Εθνοσωτήριος»/»Εθνική»/ 
  «Απριλιανή Επανάστασις» 
 

8 ∆ιάγραµµα οµιλίας – Θάνατος Τέλου Άγρα -Συσχετισµός των  ελληνοβουλγαρι- 
κών  πολέµων µε την «προδοτική  
δράση του ΚΚΕ προγεφυρώµατος  
του σλαβικού ιµπεριαλισµού  περί 
 αποσπάσεως της Μακεδονίας  και  
Θράκης» 
-Πηγή έµπνευσης ο  θάνατος  του  
Τέλου Άγρα και των «θρυλικών  
µακεδονοµάχων εις το σηµερινόν 
 έργον µας δια τη διαφύλαξιν της  
εθνικής µας  κληρονοµιάς και την  
αναγέννησιν της Πατρίδος» 
-Αντικοµµουνισµός 
 

9 ∆ιάλεξις: Η 2Οη επέτειος του ΝΑΤΟ  - Το ΝΑΤΟ ως  µοναδική λύση για την 
αντιµετώπιση του Ρώσικου  
επεκτατισµού 
-Ενισχυµένη η θέση της Ελλάδας στο 
ΝΑΤΟ µετά την 21η Απριλίου, λόγω 
της δράσης αξιόµαχου στρατού 
-Αντικοµµουνισµός 
 

10 ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ484 -Αναφορά στους εχθρούς της απριλια- 
νης «επανάστασης»: τον κοµµουνι- 
σµό και τη φαυλότητα των πολιτικών 
-Αντικοµµουνισµός 
-«Νέα ∆ηµοκρατία» 

11 Εξέγερσις Ανατολικής Γερµανίας 24-7-1968 -Αναφορά στην εξέγερση των εργα- 
 τών της Ανατολικής Γερµανίας  
τον Ιούνιο  1953 και συνακόλουθα 

                                                 
484 Η µορφοποίηση των τίτλων είναι αντίστοιχη µε του πρωτότυπου 
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στο κοµµουνισµό ως καθεστώς δου- 
λείας του ανθρώπου 
-Αντικοµµουνισµός 

12 ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΜΡΕ ΝΑΓΚΥ Αναφορά στη δολοφονία του  Ούγγρου  
Ίµρε Νάγκυ, στο «έγκληµα της 
Μόσχας». 
-Αντικοµµουνισµός 
 

13 2ος Βαλκανικός πόλεµος 24-7-1968 -Η απελευθερωτική και νικηφόρα δρά- 
ση του ελληνικού στρατού 
-Αναφορά στο ιερό χρέος απόδοσης  
τιµής στους ήρωες των εθνικών  
Αγώνων 
-Εθνικισµός-ηρωολατρεία 

14 Η επέτειος του Μακεδονικού Αγώνα  
 

-Αναφορά στο θάνατο του µακεδο- 
νοµάχου Παύλου Μελά και στην  
κεφαλαιώδη σηµασία του Μακεδονι- 
κού αγώνα 
- Εθνικισµός-ηρωολατρεία 

15 ∆ιάγραµµα οµιλιών  
∆ια τον εορτασµόν της επετείου της  
Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967 
    ΣΕΑΠ  

-Αναφορά στη σηµασία της 
Επαναστάσεως 21ης Απριλίου  1967 
στον πολιτικό βίο και στην πρόοδο της 
Ελλάδας . 
-Αντιπαραβολή της κατάστασης της    
χώρας πριν και µετά την Επανάσταση 
-Προβολή των επιτευγµάτων και των 
στόχων του αναδηµιουργικού της έργου 
- Παράθεση αποσπασµάτων από λόγους 
του Πρωθυπουργού  Γ. Παπαδόπουλου 
- «Εθνοσωτήριος»/»Εθνική»/ 
  «Απριλιανή Επανάστασις» 
- αντικοµµουνισµός 
- Χριστιανική ελληνική κοινωνία 
 

 
Πηγή:  Γ.Α.Κ. Ν.Η., Φάκελος ∆ιαφωτιστικού Υλικού ∆ηµοτικού Σχολείου  

          Ροδιάς, ό.π. 
 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι πρόκειται  για το 50%  περίπου (15/29 βοηθήµατα)  εκ του 

συνόλου του  διαφωτιστικού υλικού που εντοπίστηκε. Αν ληφθούν υπόψη και οι ιδεολογικοί 
προσανατολισµοί του, γίνεται αισθητή η εµµονή  του καθεστώτος  τόσο στην προπαγάνδα της 
µεσσιανικής παρουσίας του και της ανάδειξής του σε αντάξιο συνεχιστή των προγονικών 
κατορθωµάτων όσο και στην άρθρωση αντικοµµουνιστικού λόγου, βασισµένου στα γνώριµα 
επιχειρήµατα  της ξενόδουλης δράσης του Κ.Κ.Ε  και του ολοκληρωτικού, ιµπεριαλιστικού, 
αντεθνικού, ανελεύθερου χαρακτήρα της κοµµουνιστικής ιδεολογίας. Ο προπαγανδιστικός 
λόγος θεµελιώνεται σε εγχώρια και διεθνή ιστορικά συµβάντα, που αποκόπτονται από το 
πλαίσιο παραγωγής τους και σταχυολογούνται  αυθαίρετα και απρόσµενα, πέρα και πάνω από 
οποιοδήποτε  κανόνα  δεοντολογικής χρήσης της ιστορίας, προκειµένου να ενδυναµώσουν  
και να διασπείρουν τα ιδεολογήµατα του καθεστώτος. Στο πλαίσιο αυτό,  η εξέγερση των ερ-
γατών της Ανατολικής Γερµανίας τον Ιούνιο του 1953,  η δολοφονία του απαχθέντος Ούγ-
γρου πρωθυπουργού Ίµρε Νάγκυ στις 15 Ιουνίου 1958, χρησιµοποιούνται ως περίτρανες α-
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ποδείξεις του καθεστώτος δουλείας που επιβάλλει ο κοµµουνισµός στα θύµατά του ή του ε-
γκληµατικού χαρακτήρα της σοβιετικής πολιτικής και κατ’επέκταση και των προστατευό-
µενων της. Παράλληλα, η Ρωσοκινεζική αντίθεσις (βλ. Πίν. XVII), αρ.οµιλίας 1, Γ.Α.Κ.Ν.Η, 
ό.π.) τεκµηριώνοντας τον κοµµουνιστικό επεκτατικό ολοκληρωτισµό, προσεγγίζεται σαν 
επιτάφιος  της κοµµουνιστικής ιδεολογίας. Με τη θέση µάλιστα ότι «η  παλαιά κοµµουνιστική 
θεωρία  περί του πολέµου ως δήθεν προϊόντος του καπιταλιστικού συστήµατος, έχει απολύτως 
ξεπερασθεί, αφού σήµερα ζώµεν, ηµπορούµεν να είπωµεν, εις την εποχήν των ενδοκοµµουνι-
στικών  πολέµων, ενώ προ καιρού ήδη έπαυσαν οι ενδοκαπιταλιστικοί πόλεµοι {…}» και το συ-
µπέρασµα «ότι ο πόλεµος δεν προέρχεται από την αναζήτησιν του κέρδους. Ο πόλεµος προ-
καλείται κατά τρόπον σχεδόν νοµοτελειακόν από τον ολοκληρωτισµόν» (ό.π, σ.2),  «το όχι»  
στον κοµµουνισµό αποκτάει αντιπολεµικές διαστάσεις.  

Το νόηµα  εθνικών  επετείων  καθώς και άλλων ένδοξων  στιγµών  της νεότερης ελλη-
νικής ιστορίας (28ης Οκτωβρίου, Βαλκανικοί πόλεµοι, Μακεδονικός αγώνας) εµπλουτίζεται 
συστηµατικά µε αντικοµµουνιστικό λόγο, ώστε υπό την επήρεια του ζεύγους εθνική-αντε-
θνική ειδή/ δράση, να δηµιουργηθούν οι συνθήκες καταδίκης και πολιτικού εξοστρακισµού  
του  Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ( Κ.Κ.Ε). Στις «Οδηγίαι επί τη εθνική επετείω  της 
28ης Οκτωβρίου 1940 (βλ. Πίν. XVII., αρ. οµιλίας  5, σ. 1-2. Γ.Α.Κ.Ν.Η.),  αναγράφεται: 

 
 «2) Από τη γιγαντοµαχίαν του Ελληνο-Ιταλικού πολέµου 1940-41 η οποία εδόξασεν τα 

Ελληνικά όπλα κι επαρουσίασεν  το Έθνος οµονοούν  και πειθαρχούν εις άνθρωπος εις εντολάς  
της Πατρίδος, απουσίασε µόνον µια µικρά, ασήµαντος  και ανυπολόγιστος µειοψηφία, η ηγεσία 
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος  Ελλάδος. Και ου µόνον τούτο, αλλά προσπάθησε να διαβάλει 
τον ιερόν αυτόν υπέρ βωµών και εστιών αγώνα  του Έθνους, ως επιθετικήν δήθεν ενέργειαν 
στρεφοµένην κατά του Άξονος, µετά του οποίου ερωτοτροπούσε τότε η µεγάλη κηδεµών και 
προστάτις του Σοβιετική Ένωσις {…}».  

 
Και στα συµπεράσµατα του ίδιου κειµένου, όπου σύµφωνα µε την πάγια τακτική των 

συντακτών, επισηµαίνεται:  
 
«{…} Έχοµεν άραγε χρείαν άλλων µαρτύρων, δια να αποδείξωµεν την προδοσίαν του 

Κ.Κ.Ε, όταν γνωρίζωµεν  ότι κατά τας πλέον κρίσιµας στιγµάς του αγώνος  δια την σωτηρίαν 
του Έθνους, εζήτει από το στρατόν να στασιάσει  και ταχθεί µε το µέρος των επιδροµέων, και 
όταν χαρακτηρίζει ως φιλειρηνικάς τας προθέσεις  των προαίνιων εχθρών της Φυλής των Βουλ-  
γάρων, των διαπραξάντων τοσαύτα κακουργήµατα  εις βάρος της Μακεδονίας και της Θράκης 
µας; {…} 

Εκ των ανωτέρω σαφώς απεδείχθη  ότι το Κ.Κ.Ε  ωργανούτο και κατευθύνετο  από τη 
Μόσχαν  και ουδόλως ενδιαφέρετο δια τας Εθνικάς παραδόσεις του Ελληνικού λαού.  Εντεύθεν 
το µέγεθος του εθνικού κινδύνου που συνιστά  δια τα εθνικά συµφέροντα και  το µέλλον της 
Ελλάδος».   

 
 Για την παραγωγή µάλιστα υποστηρικτικών επιχειρηµάτων ενεργοποιούνται ανιστό-

ρητοι ιστορικοί συσχετισµοί,  µε έντονα  συναισθηµατικά φορτισµένες  συνδηλώσεις, όπως η 
προβολή  του τρίτου «όχι» της  21ης Απριλίου, σαν τρίτο «όχι» «κατά της φαυλότητας και της 
προδοσίας» (βλ. Πίν. XVII, αρ.οµιλίας 3, Σχέδιον Οµιλίας δια την 28ην Οκτωβρίου, σ.3, 
Γ.Α.Κ.Ν.Η., ό.π.).  

Στο ∆ιάγραµµα οµιλίας «Επέτειος του ∆ραγατσανίου», η Επανάστασις της 21ης Α-
πριλίου, «τώρα {…}  που  έσωσεν την χώραν από την καταστροφήν  και δίδει την µάχη της 
αναπλάσεώς της, αι ευγενικαί µορφαί των νέων του Ιερού Λόχου είναι περισσότερον ζωνταναί 
{…} από ποτέ. {…}»,  προσεγγίζεται σαν συνεχιστής του µεγάλου ονείρου των Ιερολοχιτών 
του ∆ραγατσανίου και της γενιάς του 1821 «δια µιαν Ελλάδα οµονοούσα, ισχυράν, ευη-
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µερούσαν  και ακτινοβολούσαν» ( βλ. Πίν. XVII, ∆ιάγραµµα οµιλίας 7, σ. 1-2, Γ.Α.Κ. Ν.Η., 
ό.π.).  

Εξάλλου η εµµονή του καθεστώτος στην αξιοποίηση της θετικής µεταβίβασης που 
ασκεί το 1821 στους Έλληνες για την εξασφάλιση της λαϊκής συναίνεσης, γίνεται ιδιαίτερα 
αισθητή και σ’άλλα διαφωτιστικά βοηθήµατα. Η όλη προσπάθεια διασύνδεσης του αναγεν-
νητικού έργου της απριλιανής επανάστασης για τη δηµιουργία της Νέα Ελλάδας, µε την 
υποβολή θετικών συνειρµών, ακολουθώντας βασικές αρχές προπαγάνδας, αποτυπώνεται στην 
κυκλοφορία σύντοµων και εύληπτων αποφθεγµάτων, που διατίθενται στα σχολεία, υπό τη 
µορφή διαφωτιστικού υλικού, για πολλαπλές χρήσεις. 

 
«25η Μαρτίου:  Εθνική Απελευθέρωσις 
21η Απριλίου:  Εθνική Αναγέννησις 

 
Από τα ιδανικά της 25ης Μαρτίου  εξεπήγασεν  η 21η Απριλίου. Είναι η διάσωσις, η     
διαφύλαξις και η ολοκληρωµένη πραγµάτωσίς των. 
 
Οι προγονοί µας  του 1821 άρχισαν ένα µέγα έργον. Εµείς οφείλοµε να το  
ολοκληρώσουµε  µε την οικοδόµησιν της Νέας Ελλάδος». 

               
              (Πηγή:  Φυλλάδιο χωρίς τίτλο, αρ.τεκµ. 26, Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού Εθνικής  
              ∆ιαφώτισης ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδιάς, Γ.Α.Κ. Ν.Η, ό.π.)  

 
Στο «Σχέδιον Οµιλίας δια την 28ην Οκτωβρίου» (ό.π), αφού καταγράφεται το χρονικό 

του ελληνοϊταλικού πολέµου και προβάλλεται  η σηµασία της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
1940 για την ελληνική και παγκόσµια ιστορία, διασυνδέεται  ο νικηφόρος αγώνας  κατά του 
Άξονα µε τη νίκη κατά «του ερυθρού φασισµού». Παράλληλα, η εθνική οµοψυχία, ως κατά-
λυτική παράµετρος νίκης, συναρτάται µε την προσπάθεια οικοδόµησης της Ελλάδας των Ελ-
λήνων Χριστιανών.  

 
« {…}8. Η εποποιϊα του 1940-49 εκινδύνευσεν να προδοθεί. Μια αναξία ηγεσία 

απεδείχθη ανίκανος ή απρόθυµος να κατοχυρώσει και να διασφαλίσει τους καρπούς των 
µεγάλων εκείνων  νικών και να αξιοποιήσει τας τόσας θυσίας.  Ο ηττηµένος  εις τα  πολεµικά 
πεδία κοµµουνισµός, εισήλθεν  εις τον εθνικόν οίκον από την Κερκόπορταν  της συναλλαγής. 
Ολίγον ακόµη και εχάνετο  το παν. Τότε ήλθεν  η 21η Απριλίου 1967. Ήλθε δια να  {…} να 
συνεχίσει την ανοδικήν πορείαν, που ήρχισε  το γένος µας προ  29 ετών.  

Η 28η  Οκτωβρίου 1940, ήτο το «όχι» εις το φασισµόν  και η πρώτη νίκη  κατά του Ά-
ξονος. Η 29η Αυγούστου 1949, ήτο το «όχι»  εις τον κοµµουνισµόν  και η πρώτη  νίκη κατά του 
σοβιετικού  επεκτατισµού. Η 21η Απριλίου 1967, ήτο το «όχι» κατά της φαυλότητας και της 
προδοσίας  και η διάσωσις των καρπών των δύο νικών.  

9. Η πορεία λοιπόν  συνεχίζεται. Αι θυσίαι, δεν απέβησαν  επί µαταίω.  {…}. Οι ορα-
µατισµοί των αγωνιστών της Πίνδου και του Βίτσι γίνονται πραγµατικότης. Αι Ένοπλαι ∆υ-
νάµεις  εγγυώνται την ασφάλειαν της πορείας και την κατάκτησιν  ενός φωτεινού µέλλοντος. 
{…}. ∆ιατηρούντες και διαφυλάσσοντες ως κόρην οφθαλµού  αυτήν τη βαθυτέραν  οµοφωνίαν 
και την εθνικήν οµοψυχίαν µας θα οικοδοµήσωµεν µιαν µεγάλην, ισχυράν, ακµαίαν, ευτυχή και 
ελευθέραν Ελλάδα. Μια Ελλάδα Ελλήνων Χριστιανών» ( ό.π.) 

 
Εξάλλου στο διάγραµµα οµιλίας για τον εορτασµό της Επαναστάσεως της 21ης 

Απριλίου ασκείται ανοικτή προπαγάνδα για τις προθέσεις και το έργο της δικτατορίας. Με 
απαξιωτικές αναφορές στον πολιτικό βίο της χώρας και στη λειτουργία του κράτους  πριν την 
έλευση του καθεστώτος, επικεντρωµένες στην κοµµουνιστική απειλή και στην κοινο-
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βουλευτική αποσάθρωση, επιχειρείται η τεκµηρίωση της αναγκαιότητας της Επαναστάσεως 
και συνακόλουθα της καθιέρωσης του εορτασµού της, µε το σκεπτικό ότι: «Αποτελεί υπο-
χρέωσιν  των λαών  ο εορτασµός των σηµαντικοτέρων γεγονότων  της ιστορίας των. ∆ι’ αυτών 
αντλούν  παραδείγµατα και εµπνέονται οι επερχόµενοι. Η Επανάστασις της 21ης Απριλίου 1967 
είναι ένα περίλαµπρο οµόσηµον εις την πολιτικήν ζωήν του ελληνικού λαού, ο οποίος και το 
παραδίδει σήµερα εις την ιστορίαν του έθνους{…}» (βλ. Πίν. XVII, αρ.οµιλίας 15, σ. 1,  
Γ.Α.Κ. Ν.Η., ό.π.). 

Στο πλαίσιο αυτό τίθεται για  άλλη µια φορά  σε λειτουργία το προπαγανδιστικό  µοτίβο 
της καθοριστικής συµβολής της για την απολύτρωση της χώρας από το οδυνηρό παρελθόν 
της και τον επαναπροσανατολισµό στης στο δρόµο των εθνικών πεπρωµένων.  Επισηµαί-
νεται:    

 
«1.Το φως που ανέτειλε την 21η Απριλίου 1967 θα παραµείνει ανέσπερον, δια να φωτίζει 

αιώνια την ηµέραν αυτήν, κατά την  οποίαν ο Θεός της Ελλάδος  έστρεψε  την πορείαν του 
Έθνους, από την οδόν της απωλείας  εις την λεωφόρων της σωτηρίας, της αναδηµιουργίας και 
της δόξης. 

2.Είναι η ηµέρα που επέρασε εις την ιστορίαν της Ελλάδος  ως ένας σταθµός  εις τους 
αγώνας  του Έθνους κατά τους οποίους  επεβλήθη το Ελληνικόν πνεύµα.  

3. Ουδεµίαν επανάστασις εις την ιστορίαν Λαών της γης έτυχεν τόσης καθολικής επι-
δοκιµασίας  και υπήρξεν τόσον επιτυχής, αναίµακτος και ειρηνική, όπως η Επανάστασις της 
21ης Απριλίου 1967. Τούτο οφείλεται  εις την  ιστορικήν αναγκαιότητα της Επαναστάσεως, την 
οποία επέβαλεν:  

 
α) Η κοµµουνιστική απειλή 
β) Η διοικητική αποδιοργάνωσις  
γ) Η παράλυσις των ηθών 
δ) Η περιφρόνησιν προς πάσαν ηθικήν αρχήν 
ε) Η έλλειψις ιδανικών 
στ) Η πολιτική αναρχία και  
ζ) Η µετατροπή της δηµοκρατίας εις οχλοκρατίαν και αναρχίαν{…}».  
 
Προκειµένου µάλιστα να δικαιολογηθεί στην κοινή γνώµη  η επιβολή  του επετειακού 

εορτασµού της 21ης Απριλίου, παρατίθενται  διαφωτιστικές επισηµάνσεις για το πολυσύνθετο 
«αναδηµιουργικό» έργο της, µε απώτερο σκοπόν «την δηµιουργίαν µιας χριστιανικής Ελ-
ληνικής Κοινωνίας» και «την συγκρότησιν  µιας νέας Ελλάδος ανταξίας της  Ελληνικής Πα-
τρίδος  και Μεγάλης εις Παγκόσµιον ακτινοβολίαν» (ό.π., 2). Παράλληλα  επιχειρείται η προ-
σπάθεια υποβολής της κοινής γνώµης στην αίσθηση του αυθόρµητου εορταστικού κλίµατος  
πανελλήνιας κλίµακας:  

 
«{…}Η σηµερινή εορτή είναι η έκφρασις της χαράς  την οποίαν αισθάνεται σύσσωµος ο 

Ελληνικός λαός διότι:  
«α) Την 21ην Απριλίου επαναστάτησεν ο ίδιος ο λαός  µε τα στρατευµένα τέκνα του και 

ενίκησεν. 
β) Ελευθέρωσε την Ελλάδα από το πολιτικόν  άγχος, εις το οποίον  άφρονες πολιτικοί  και 

δηµοκόποι την είχαν οδηγήσει. 
γ) Έσωσε την Ελληνικήν Πατρίδα από τα νύχια του κοµµουνισµού{…}. 
δ) ∆ιέσωσεν την Ελλάδα  από το χείλος του κρηµνού και από τον εθνοκτόνον διχασµόν  

εις τον οποίο οδηγείτο.  
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 Η εσωτερική γαλήνη επανήλθεν  απ’άκρου εις άκρον της χώρας. Ο Έλλην πολίτης αισθά-
νεται ότι ζει  µέσα σε µια άλλην  σταθεράν  και ήρεµον ατµόσφαιραν και του επιτρέπεται να 
εργάζεται {…}. 

ε) Απηλλάγη ο ελληνικός από τους παντοειδείς εκµεταλλευτάς του ιδρώτος του και το 
χρήµα του έπαυσε να διασπαθίζεται  εις κοµµατικά ρουσφέτια και σκάνδαλα. 

στ) Ενέπνευσε την εµπιστοσύνην των Ελλήνων  δια το µέλλον των, δια το µέλλον των  
παιδιών των, δια το µέλλον της Ελληνικής Πατρίδος, το συµφέρον της οποίας είναι  ο πέρατος 
νόµος {…}» (ό.π., 1-2). 

 
Βέβαια όπως έχει ήδη συζητηθεί στην παρούσα µελέτη παρά την επίκληση του 

εσωτερικού εχθρού, την επίµονη προπαγάνδα του µεσσιανικού χαρακτήρα «της Επανά-
στασης» και την όχι αµελητέα κατασταλτικότητά της,  το δικτατορικό καθεστώς δεν  κατόρ-
θωσε να αποκτήσει έρεισµα νοµιµοποίησης στη λαϊκή βάση, πάσχοντας από αξιοσηµείωτη 
κοινωνική αποµόνωση  (Αθανασάτου,  Γ., Ρήγος, Α., Σεφεριάδης, Σ. 1999, 21 και 27).  Στο 
πλαίσιο αυτό γίνονται κατανοητές οι κυρίαρχες ιδεολογικές  αναφορές  του παρεχόµενου 
διαφωτιστικού υλικού.   

 
β)Συνεντεύξεις κυβερνητικών στελεχών. Αναφερόµαστε σε  κείµενα προπαγανδιστικού 

περιεχοµένου, µε φανερή στόχευση  την  προβολή  του  πολύπλευρου αναγεννητικού  έργου 
της Εθνικής Κυβέρνησης και την ανασκευή της αρνητικής εικόνας του δικτατορικού κάθε-
στώτος στο εξωτερικό. 

 Με το σκεπτικό ότι  «αι οµιλίαι του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Γ Παπαδόπουλου 
δεν αφορούν µόνο τα Σώµατα Ασφαλείας αλλά και κάθε πολίτην, διότι µέσα εις αυτάς θ’ 
ανεύρει  πτυχάς του κακού παρελθόντος, ως επίσης και τας συνθήκας  εντός των οποίων θα  
πρέπει να αναγεννηθώµεν  δια να συντελέσωµεν  όλοι εις τη δηµιουργίαν της Νέας Μεγάλης 
Ελλάδος», ανατυπώνονται και στέλνονται στα σχολεία, υπό τη µορφή φυλλαδίου, δύο «βαρυ-
σήµαντες» οµιλίες του Γ. Παπαδόπουλου προς τους αξιωµατικούς των Σωµάτων Ασφαλείας, 
Αστυνοµίας, Χωροφυλακής και Πυροσβεστικού Σώµατος, στο Κινηµατοθέατρο «ΠΑΛΛΑΣ», 
στις 20 και 22  Ιανουαρίου 1968 (βλ. Πίνακα Πίν. XVII: αρ.οµιλίας 2, Γ.Α.Κ.Ν.Η., ό.π.), 
διαποτισµένες  µε κοµβικά ιδεολογήµατα της απριλιανής δικτατορίας.  

   Η Επανάστασις της 21ης Απριλίου νοηµατοδείται θετικά µε τη εµφατική χρήση λέ-
ξεων -φράσεων, όπως: απολύτρωσιν του έθνους, αναγέννησιν, ανόρθωσιν, αναδιοργάνωσιν της 
πατρίδος. Το κείµενο, όµως, δεν περιορίζεται στην προβολή του γνωστού µυθεύµατος περί 
σωτηρίας του έθνους, αλλά  επιχειρεί µέσα από την ανάπτυξη καινοτόµων επιχειρηµάτων, 
όπως η προσέγγιση της δικτατορίας  ως  επαναστατική πράξη του ελληνικού λαού µε στόχο 
τη θωράκιση της δηµοκρατίας ή των «επαναστατών», ως κοινωνικών λειτουργών για την 
κάθαρση της νοοτροπίας των ατόµων από τη φαύλη επίδραση του παρελθόντος (ό.π., 23), να 
υπερασπιστεί το αυταρχικό προφίλ του καθεστώτος και να προβάλλει πτυχές της προσπάθειας 
« της Επανάστασης» για την πραγµάτωση « του µεγάλου ονείρου της Ελλάδος, της Μεγάλης 
Ελλάδος»(ό.π.). 

« Κύριοι, δεν πρόκειται περί  εγκαταστάσεως προσωπαγούς καθεστώτος της µορφής των 
δικτατοριών. ∆εν πρόκειται περί καθεστώτος το οποίον ήλθε να αστυνοµεύσει τας ελευθερίας  
του ελληνικού λαού και να του επιβάλλει παρά την θέλησίν του  µίαν διακυβέρνησιν  ατόµων ή 
οµάδος κατά το δοκούν  των.  Ο ελληνικός λαός επαναστάτησε, µετέφερε την κοινωνίαν  εν επα-
ναστατήσει, δια  να επιτύχει δι’άλλων διαδικασιών  και να κατοχυρώσει τας ∆ηµοκρατικάς ε-
λευθερίας του. {…}.  

Υπό την έννοιαν αυτήν θα πρέπει να είναι κατανοητόν εις πάντας υµάς ότι δεν 
αποβλέπωµεν εις την δέσµευσιν των ελευθεριών  των ατόµων της κοινωνίας µας. Απλώς 
αποβλέπωµεν  εις την εξασφάλισιν της κοινωνικής ασφαλείας η οποία απαιτείται  ίνα 
ήσυχος ο ελληνικός λαός , δυνηθεί να ασχοληθεί  ελευθέρως  µε τους άλλους τοµείς της 
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δραστηριότητός του εν τη Επαναστάσει σήµερον, και ίνα δια της Επαναστάσεως  
αποκαθάρει  τον δηµόσιον βίον  και ανδρωθεί, και καθιστάµενος  ικανός κατορθώσει να 
συναγωνισθεί  µε τα άλλα έθνη εις τον διεθνή στίβον» (ό.π. 5-6)485 

   
                                    Ή   
 
«∆εν ήλθοµεν ως δικτατορία δια να αποµονώσωµεν πάντα ο οποίος θα ετίθετο  

αντίθετος προς την άποψίν µας. Ήλθοµεν ως Επανάστασις. Ήλθοµεν δια να οδηγήσωµεν 
τον ελληνικόν λαόν δια επαναστατικών µεθόδων  γκρεµίζοντας  την ακολασίαν και την φαυ-
λότητα και ανοικοδοµώντας  ένα υγιές και στερεόν  κοινωνικόν συγκρότηµα. {…}. Τον ελλη-
νικόν λαόν θα απαλλάξωµεν µόνο από τους εχθρούς τους, µόνον από τα άτοµα τα οποία έχουν 
προσχωρήσει  εις εχθρικόν στρατόπεδον» (ό.π., 22).  

 
Υπό το πρίσµα αυτό καλούνται οι Έλληνες πολίτες και ιδιαίτερα τα σώµατα ασφαλείας 

να λειτουργήσουν ως ιεραπόστολοι της προσπάθειας «αποκαθάρσεως της νοοτροπίας των 
Ελλήνων συνωδά προς τον ηθικόν και τον κοινωνικόν  νόµον»  αλλά και ως ευαγγελιστές του 
πνεύµατος της Επαναστάσεως, προκειµένου να επαναφέρουν « το ερυθρίασµα εις τας πα-
ρειάς  των Ελλήνων  είτε έναντι  της ηθικής παραβάσεως  είτε έναντι της κοινωνικής»  (ό.π., 
11- 12).  Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζεται  από το Γ. Παπαδόπουλο το «Τετράπτυχον της 
Προσπαθείας», στο οποίο επιχειρείται η ανάδειξη των προτεραιοτήτων/σκοπών «της Επανά-
στασης» σε τοµείς πολιτικού, οικονοµικού και κοινωνικού περιεχοµένου. Γίνεται λόγος για 
προσπάθειες επικεντρωµένες:   

 
1)  Στην  επίτευξη «πραγµατικής δηµοκρατίας, της δηµοκρατίας του λαού υπό την 

καλήν αυτήν έννοιαν και όχι των δηµαγωγών», µε την ολοκλήρωση της διαδικασίας από-
κτησης ελεύθερου, προοδευτικού, δηµοκρατικού συντάγµατος αλλά κυρίως,  µε την πολιτική 
επανεκπαίδευση των Ελλήνων. Και προφανώς επιχειρώντας να υποβαθµίσει το ρόλο  του  συ-
νταγµατικού χάρτη στη λειτουργία µιας ευνοµούµενης πολιτείας, αιτιολογώντας  την παρα-
τεταµένη συνταγµατική αυθαιρεσία της περιόδου, καταφεύγει σε  µη δευσµευτική και ως εκ 
τούτου ανώδυνη για τους κυβερνώντες, ηθικοπολιτικού περιεχοµένου επιχειρηµατολογία. 
Έτσι,  η  κρίση νοµιµότητας  δεν  διασυνδέεται µε την απουσία θεσµικού πλαισίου- που άλ-
λωστε,  όπως υποστηρίζεται,  βρίσκεται υπό κατάρτιση, µετά την παράδοση της πρότασης της 
συνταγµατικής επιτροπής Μητρέλια- αλλά µε την  ανώριµη πολιτική σκέψη και αγωγή των 
Ελλήνων και ως εκ τούτου, µε  την αδυναµία άσκησης των δικαιωµάτων τους «κατά τρόπον  
που θα εξασφαλίζει το τε ατοµικόν αλλά και το γενικόν συµφέρον του κοινωνικού συνόλου.    

Υπό το πρίσµα αυτό, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται «στην προσπάθειαν Ευαγγελισµού της 
ορθής κοινωνικής αντιλήψεως», προκειµένου να καλλιεργηθούν οι απαιτούµενες δεξιότητες 
στα άτοµα για τη δραστηριοποίησή τους συµφώνως προς τα θέσµια, συµφώνως προς τας 
κατευθύνσεις  της Πολιτείας, συµφώνως προς το δυνατόν και όχι το επιθυµητόν» και µε 
πλήρη κατανόηση των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους (ό.π., 19). Επισηµαίνεται 
έτσι, για άλλη µια φορά: «Εδώ χρειάζεται Ευαγγελισµός. Χρειάζεται πειθώ. Χρειάζεται 
παίδευσις. Και η πολιτεία θα καταβάλλει  την προσπάθειαν  που χρειάζεται να  διαθέσει εις 
υµάς, και µετά των άλλων διδασκάλων της τα απαραίτητα εφόδια, είτε βιβλία είναι αυτά, είτε 
χρόνος προς δράσιν, δια να βοηθήσετε εις αυτήν την προσπάθειαν αναπτύξεως δια της αγω-
γής της νοοτροπίας, αλλά και της αισθήσεως  ευθύνης των ατόµων και του κοινωνικού συνό-
λου» (ό.π., 18). Βεβαίως ως εναλλακτική µέθοδος, «εις τας περιπτώσεις εις τας οποίας δεν 

                                                 
485 Η υπογράµµιση είναι  του κειµένου 



 301

θεωρείται ικανοποιητική ή δεν αποδίδει  η µέθοδος της πειθούς,  προτείνεται και αυτή «του 
εξαναγκασµού».  (ό.π., 10) 486  

2) Στην εξυγίανση, αναδιοργάνωση  του δηµόσιου βίου για την αποκατάσταση «του 
νοσούντος κοινωνικού οργανισµού», µε την επισήµανση «των ασθενών κυττάρων  µετά των 
υγιών, ικανών να προωθησώσιν εις  τους κρισίµους κόµβους  της οργανώσεως  ίνα προέλθει 
εξ’αυτής της αναδιοργανώσεως  ένας υγιής οργανισµός, ικανός να πραγµατώσει τας προσδο-
κίας του λαού και του έθνους» (ό.π., 8).  

3) Στην ανόρθωση  της οικονοµίας, προκειµένου να  εξαλειφθεί η αντιαναπτυξιακή τρο-
χιά της χώρας, λόγω «της φαύλου νοοτροπίας συναλλαγής» και του αποπροσανατολισµού 
των προσπαθειών του ελληνικού λαού σε µη δόκιµες κατευθύνσεις και  να καταστεί δυνατή 
«η απολύτρωσις του  Έλληνος από το συναίσθηµα του πένητος»(ό.π., 11). Τονίζεται µάλιστα 
ότι: « η χώρα µας δεν είναι  πτωχή. Κατά ψυχολογικόν συναίσθηµα , το οποίο εκαλλιέργησαν 
παρ’ηµίν κατά το παρελθόν δυνάµεις εσωτερικαί και εξωτερικαί, φιλικαί και εχθρικαί, δια-
κατεχόµεθα δυστυχώς από την εντύπωσιν ότι είµεθα πένητες» (ό.π., 9).  

Αξίζει να ληφθεί υπόψη, προκειµένου να κατανοηθούν οι σκοπιµότητες συµπερίληψης  
τέτοιων κειµένων στο διαφωτιστικό υλικό,  ότι  δεν υπήρχαν συµπτώµατα οικονοµικής κρίσης 
στην Ελλάδα της προδικτατορικής περιόδου. Η ελληνική οικονοµία, εξαιρετικά ανθηρή,  
διακρινόταν από χαµηλό πληθωρισµό, ραγδαία αύξηση του εθνικού εισοδήµατος, µεγάλα α-
πoθέµατα χρυσού και εξωτερικού συναλλάγµατος, γοργούς ρυθµούς αύξησης των επενδύ-
σεων (Αθανασάτου Γ., ό.π., 17). Αντίθετα, στο τέλος της δικτατορίας, η κοινωνικοοικονοµική 
πραγµατικότητα της χώρας παρουσιάζει έντονα προβλήµατα, παρά τις όποιες προσπάθειες 
θέσπισης µέτρων κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής.(Σωτηρόπουλος, ∆. 1999, 118).487 Ω-
στόσο η διοχέτευση της πλαστής εικόνας  της  παρακµασµένης  προεπαναστατικής Ελλάδας 
πριν την έλευση του καθεστώτος, αναµφίβολα προσφέρει ένα ακόµη έρεισµα  νοµιµοποίησης 
της εθνοσωτήριας  παρέµβασης και δράσης της δικτατορίας. 

4) Στην  αναµόρφωση  και αποκάθαρση  της διαβεβρωµένης νοοτροπίας των Ελλήνων 
του παρελθόντος», για την εξασφάλιση ασφαλούς πορείας του έθνους προς το δρόµο της 
προόδου και της ευηµερίας (ό.π., 17).  

Είναι εµφανές ότι το πρόταγµα της απολύτρωσης/αποκάθαρσης των ατόµων από 
δυσλειτουργικές συµπεριφορές, αποτελεί κοµβικό άξονα του προπαγανδιστικού φυλλαδίου. 
Υπό το πρίσµα αυτό το πολιτικό και κοινωνικό παρελθόν, ως δυσλειτουργικό προϊόν φαύλης 
νοοτροπίας ανθρώπων, διασύρεται και καταδικάζεται. Οι πολιτικές ευθύνες  αποσιωπούνται  
ή µεταβιβάζονται από το σύστηµα στους κοινωνικά ανεκπαίδευτους. Πρόκειται για µια ατο-
µικιστική αντίληψη των πολιτικοκοινωνικών προβληµάτων, που στην ουσία παρεµποδίζει την 
ανάπτυξη και λειτουργία συλλογικών µορφωµάτων για την αντιµετώπιση των κοινωνικών 
αναγκών. Έτσι, στον διδακτικό και ηθικοπλαστικό λόγο του Γ. Παπαδόπουλου, η  αναγεννη-
τική πορεία του Έθνους στο δρόµο των εθνικών πεπρωµένων  διασυνδέεται µε την πολιτική 
αναδιαπαιδαγώγηση των Ελλήνων, ζήτηµα, κατά την «Επανάστασης», ύψιστης  εθνικής ση-

                                                 
486 Και επειδή οι υπό ανάλυση λόγοι απευθύνονται στα σώµατα ασφαλείας, γίνεται  εύγλωττη  η κυ-
βερνητική προτροπή και στήριξη των µεθόδων καταστολής, στην περίπτωση που «η πειθώ», κατά την 
γνώµη των ιθυνόντων, αποβαίνει άκαρπη.  
487
Παρά την προσπάθεια διεύρυνσης του κράτους πρόνοιας µέσω της θέσπισης πληθώρας διαταγµάτων 

και παροχών σε επιλεγµένες κοινωνικές οµάδες (παραγραφή αγροτικών χρεών το 1968, µείωση φο-
ρολογίας εφοπλιστών, παροχή στέγης µε χαµηλό κόστος στους εργάτες κ.λπ.),  το ένα τέταρτο του 
συνολικού πληθυσµού  δεν αισθανόταν µόνο αλλά ζούσε πραγµατικά κάτω από το όριο της φτώχιας, 
οι κατώτατες συντάξεις ήταν πολύ χαµηλές και οι εισοδηµατικές ανισότητες µεταξύ των φτωχότερων 
και πλουσιότερων κοινωνικών στρωµάτων, των κατοίκων της υπαίθρου και των αστικών κέντρων  εί-
χαν  οξυνθεί.  (Σωτηρόπουλος, ∆., ό.π. 124-127). Αναλυτικότερα για τη συζήτηση των γνωρισµάτων  
«της πατερναλιστικής», όπως χαρακτηρίζεται,  κοινωνικής πολιτικής της δικτατορίας,  βλ. ό.π. 115-
131. 
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µασίας για την ευδαιµονία του τόπου και την πραγµάτωση του ονείρου της Μεγάλης Ελ-
λάδας.    

Εξάλλου µε το σκεπτικό ότι  «ο ψίθυρος ως  παλαιοτάτη µέθοδος διαδόσεως του ψεύ-
δους», σκοπεύοντας «στην παραπλάνησιν των πολλών  προς την κατεύθυνσιν  και τους σκο-
πούς των ολίγων, έχει µεταβληθεί εις µέσον ασκήσεως ψυχολογικού πολέµου εις βάρος του 
Λαού και του Έθνους», καταγράφεται σε φυλλάδιο η αναλυτική συνέντευξη του υφυπουργού 
Προεδρίας  Γ. Σιδεράτου για το εν λόγω φαινόµενο στο Ε.Ι.Ρ. (Εθνικό Ίδρυµα Ραδιοφωνίας), 
προκειµένου να αποτελέσει κείµενο αναφοράς των πολιτών,  «ανά πάσαν στιγµή που θα ήτο 
αναγκαία η αντιµετώπισις του ψιθύρου ή του ψιθυριστού». Επισηµαίνεται επιπρόσθετα η 
συµβολή της στην παροχή κατευθύνσεων για τη µεθόδευση «της επιτυχούς εξουδετερώσεως 
της κακοήθους και αντεθνικής δραστηριότητας των συκοφαντών και ψευδολόγων» (βλ. Πίν. 
XVIII, αρ.τεκµ. 1, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ό.π., 3-4) 

   
Πίν. XVIII 

 Θεµατικοί και ιδεολογικοί άξονες συνεντεύξεων κυβερνητικών  στελεχών 
 

Α.Α ΤΙΤΛΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - 
ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΑΞΟΝΕΣ 

1 Οι ψιθυρισταί και οι ψίθυροι 
Συνέντευξη προς το Ε.Ι.Ρ (Εθνικό Ίδρυµα  
Ραδιοφωνίας) του υφυπουργού Προεδρίας  
Γ. Σιδεράτου, Αθήναι 1968 (αρ.τεκµ. 14) 
 
 

Προσπάθεια απόδοσης  των όποιων  
δυσµενών  σχολίων  στο εξωτερικό 
κατά του καθεστώτος σε προϊόντα 
συκοφαντικής εκστρατείας, µε 
πρωτεργάτη τον διεθνή κοµµουνι-
σµό και  επικεντρωµένη  στον 
ψίθυρο του ψεύδους. 
- «Εθνική Επανάστασις» 
- Αντικοµµουνισµός 
 

2  
Λόγοι- Παραινέσεις προς τα Σώµατα Ασφα- 
λείας,  Γ.Παπαδοπούλου, Προέδρου Κυβερνή- 
σεως 
(ανατύπωση δύο οµιλιών προς τους αξιωµατικούς
των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού

σώµατος στο κινηµατοθέατρο Παλλάς στις 20 και
22 Ιανουαρίου 1968 (αρ.τεκµ. 15) 

-Ο ιστορικός  ρόλος των Σωµάτων 
ασφαλείας 
- Καυτηριασµός των πτυχών του  
κακού παρελθόντος. 
-Άξονες ενηµέρωσης πολιτών για 
την  αναγεννητική δράση της 
εθνικής κυβέρνησης και τις 
συνθήκες   δηµιουργίας 
της Νέας Μεγάλης Ελλάδας. 
-«Εθνοσωτήριος»/»Εθνική»/ 
  «Απριλιανή Επανάστασις» 
- Μεγάλη  και Ευδαίµων Ελλάς 
 

 
 
Στο πλαίσιο αυτό,  τα όποια δυσµενή σχόλια για τη δράση του αποδίδονται στο κοµµου-

νιστικό εφεύρηµα «της κατασυκοφάντησης της Επαναστάσεως» µε όπλο τον ψίθυρο του 
ψεύδους, ο οποίος, σύµφωνα µε τον υφυπουργό Γ. Σιδεράτο, «χρησιµοποιεί όλα τα µέσα. 
Φθάνει  ακόµη µέχρι του σηµείου να εµφανίζεται υπό µορφήν  επισήµου  ειδήσεως  ή σχολια-
σµού από εγκύρους ξένας εφηµερίδας ή επισήµους ραδιοφωνικούς σταθµούς» (βλ.  ό.π., 5). 
Ως απώτερος σκοπός των ψιθυριστών  προβάλλεται « η δηµιουργία και διατήρησις κλίµατος 
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ανησυχίας και άγχους εις τους πολίτας  δια την οµαλήν και ανοδικήν πορείαν της Εθνικής 
Επαναστάσεως».  Στο ίδιο κείµενο  µάλιστα «η αντιµετώπισις του ψιθύρου  ως επικίνδυνου ό-
πλου της εχθρικής προπαγάνδας» ανάγεται σε  καθήκον «ενός εκάστου {…} έναντι του Κρά-
τους, του Νόµου αλλά και του ίδιου του εαυτού» (ό.π., 7-8). Εξάλλου, αναφορικά µε τις µε-
θόδους «αχρήστευσης» των ψιθύρων, δίνονται οι εξής κατευθύνσεις: α) αδιαφορία προς τους 
ψιθυριστές,  προκειµένου να εκλείψουν οι ποµποί αναµετάδοσης του ψεύδους, β) εξουδετέ-
ρωση µέσω της καταγγελίας τους.  Είναι εµφανές ότι το προπαγανδιστικό µήνυµα έχει διττή 
στόχευση: α) Την αποκατάσταση της δήθεν συκοφαντηµένης δράσης της Εθνικής Κυ-
βέρνησης στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και β) Την υποβάθµιση των όποιων αντι-
καθεστωτικών φωνών σε ανήθικα ψεύδη κοµµουνιστικής προπαγάνδας, επιζήµιας κυρίως για 
το έθνος, το κοινωνικό σύνολο και τον πολίτη (ό.π., 8).  

Πρόκειται για την προσπάθεια διακίνησης προπαγανδιστικού υλικού µε σκοπό την από-
δυνάµωση των δηλωτικών αντιστασιακών ενεργειών (συνθήµατα, πανό, δηλώσεις, φυλλάδια  
αντιδικτατορικού περιεχοµένου), που πραγµατοποιούνται σε όλη τη διάρκεια παραµονής της 
δικτατορίας στην εξουσία. Οι υπαινιγµοί τού υφυπουργού προεδρίας για τα µέσα «των ψι-
θυριστών», παραπέµπουν ευθέως σε  µορφές της δηµόσιας αντιστασιακής σφαίρας, όπως: 
αντιστασιακός τύπος, αντιδικτατορική κοινή γνώµη, ξένες εκποµπές ραδιοσταθµών, εκδόσεις, 
πολιτικός κινηµατογράφος κ.λπ. Αθανασάτου, Γ., Ρήγος , Α., Σεφεριάδης, Σ. 1999, 33-34). 488 

 Εξάλλου όπως έχει διαπιστωθεί (Νοταράς, Γ. 1999, 187), η µειοψηφία του ελληνικού 
λαού προσχώρησε ιδεολογικά, πολιτικά και κοινωνικά στο χουντικό καθεστώς, ενώ η συντρι-
πτική πλειοψηφία του εξέφρασε την απαρέσκειά της, προς αυτό,  µε παθητικό ή ενεργητικό 
τρόπο. Οι πρώτες µάλιστα αντιδικτατορικές οργανώσεις συγκροτούνται  εντός του πρώτου 
τριµήνου µετά την επιβολή της δικτατορίας, αποτελώντας «προϊόντα ή µεταλλαγές προϋπα-
ρχόντων οργανισµών» της προδικτατορικής περιόδου. Ωστόσο η µορφή του αντιστασιακού 
αγώνα στο εσωτερικό της χώρας για διάφορους λόγους, συναφείς µε την ιδιότυπη φυσιο-
γνωµία του καθώς και  τα στερεότυπα των συνθηκών επιβολής του (ανάµιξη ξένου πα-
ράγοντα κ.λπ.),  φαίνεται να µην στοχεύει στη δυναµική ανατροπή του καθεστώτος. Περιο-
ρίζεται, τουλάχιστον µέχρι τα τέλη του 1972, που προσλαµβάνει µαζικότερο χαρακτήρα, σε 
πράξεις που υποδηλώνουν την ύπαρξη οργανωµένης αντίστασης, αξιοποιήσιµες  στο εξω-
τερικό, για την ανάδειξη του αυταρχικού χαρακτήρα και της έκνοµης δράσης του, «την κα-
τάσυκοφάντησή του», δηλαδή, σύµφωνα µε τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών. 489 

γ) Μια  τρίτη κατηγορία  διαφωτιστικού υλικού συγκροτείται από ενηµερωτικά  φυλλά-
δια, γνωστής ή άγνωστης προέλευσης, εστιασµένα στην προβολή της κυβερνητικής πολιτικής 
σε διάφορους τοµείς: Τρία χρόνια εθνικής αναδηµιουργίας 21 

Απριλίου 1967-21 Απριλίου 
1979, Μέριµνα για τον Αγρότη,  Παιδεία δαπάναις του Κράτους)  ή από κείµενα, συχνά  εικο-
νογραφηµένα και εµπλουτισµένα µε σχετική συνθηµατολογία : Η ιστορία της γιαγιάς και του 
αγρότη, Αναστάσιµοι στίχοι Χριστού και Ελλάδος, Εµβατήριον της Σωτηρίας Εθνικής µας 
Ηµέρας της Είκοσι Μια του Απρίλη, Προ και …, Μετά την 21η  Απριλίου, Κ.Κ.Ε,  Χρονικό της 
Εκθέσεως της Πολεµικής Ιστορίας των Ελλήνων, Ιδεολογία), επικεντρωµένα στην προβολή 
κοµβικών ιδεολογικών αξόνων του καθεστώτος, όπως: «Εθνοσωτήριος»/ «Εθνική»/ «Απρι-
λιανή» Επανάστασις, Αντικοµµουνισµός, Εθνικισµός( βλ. Πίν.ΧΙΧ) 

               
                                                 
488 Αναλυτικότερα για τη συγκρότηση και τα πεδία διαπάλης των δηµόσιων σφαιρών στην Ελλάδα 
κατά την περίοδο της δικτατορίας: της  επίσηµης καθεστωτικής, µε καταλυτική την παρουσία της δη-
µόσιας τηλεόρασης και της αντιστασιακής, µε κοµβικό πεδίο τον κινηµατογράφο και αφετηρία τις 
προαναφερόµενες παλαιότερες  µορφές δηµοσιότητας, συγκριτικά µε την κρατική τηλεόραση,  βλ. 
Κοµνηνού, Μ. (1999). 
489 Για τη συγκρότηση, τη µορφή και τα χαρακτηριστικά «της εσωτερικής και εξωτερικής» αντί-
στασης κατά της δικτατορία, πολύτιµα στοιχεία, βασισµένα στην επεξεργασία πρωτότυπου πραγµα-
τολογικού υλικού (όπως δελτία κρατουµένων σε φυλακές κατά την περίοδο της δικτατορίας, άρθρα 
ξένου τύπου κ.λπ.), παρέχονται στην προαναφερόµενη µελέτη του Γ. Νοταρά (1999). 
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Πίνακας ΧΙΧ 

Θεµατολογία και Ιδεολογικοί άξονες  διαφωτιστικών φυλλαδίων ή   

κειµένων 

 
Α.Α ΤΙΤΛΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - 

ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ   
Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΙ  ΑΞΟΝΕΣ 

1   Η ιστορία της γιαγιάς για τη γιορτή του  
Αγρότου  της Επετείου της 21 του Απρίλη  
22-4-68 (Ποίηµα, εξαιρετικής οµοιότητας µε  
υµνητικά κείµενα της µεταξικής δικτατορίας,  
Συγγραφέας: Μ.∆ 

-Η λυτρωτική δράση της εθνικής  
 Κυβέρνησης στον αγροτικό κόσµο  
-Ύµνος στην απελευθερωτική δρά- 
ση της 21ης Απρίλη και των «λίγων  
Στρατιωτών που ανέλαβαν τη σωτη- 
ρία της Ελλάδας-  
-«Εθνοσωτήριος»/»Εθνική»/ 
«Απριλιανή Επανάστασις» 

2 Αναστάσιµοι στίχοι Χριστού και Ελλάδας 
(ποίηµα, γραµµένο  µε βάση το αρκτικόλεξο:  
Χριστός Ανέστη Αδελφοί – Μαζί και η Ελλάς  
Ανέστη, Συγγραφέας: Μ.∆ ) 

-Θρησκευτικός χαιρετισµός :  
 Χριστός Ανέστη Αδελφοί  
Αντιχαιρετισµός: Μαζί και η Ελλάς  
Ανέστη  
-Θρησκευτική και Εθνική Ανάσταση 
-«Εθνοσωτήριος»/»Εθνική»/ 
«Απριλιανή Επανάστασις» 

3 Αφιερωµένο στην 21η Απριλίου  
(Εορτή της Αναστάσεως του Λαζάρου 1967)  
(ποίηµα, γραµµένο  µε βάση το αρκτικόλεξο: 
Ο Λάζαρος πήρε ζωή και η Ελλάδα σωτηρία, 
Συγγραφέας: Μ.∆) 
 
 

-Άµεση διασύνδεση ηρωικών επών 
(1821-1940)  µε την 21η Απριλίου: 
-«Εθνοσωτήριος»/»Εθνική»/ 
«Απριλιανή Επανάστασις»  
-Εθνικισµός 
 

4 Εµβατήριον της Σωτηρίας Εθνικής µας  Ηµέρας 
 της Είκοσι Μια του Απρίλη. 
(ποίηµα, γραµµένο  µε βάση το αρκτικόλεξο: 
Είκοσι µια του Απρίλη, Συγγραφέας: Μ.∆) 
 

Το νόηµα και η σηµασία της γιορτής 
της 21ης Απριλίου για την Ελλάδα 
Η συµβολή του στρατού στο 
κοσµοσωτήριο έργο της Επαναστά-
σεως  
-«Εθνοσωτήριος»/»Εθνική»/ 
«Απριλιανή Επανάστασις» 

5 Μέριµνα για τον αγρότη  
(ενηµερωτικό κείµενο, άγνωστης  προέλευσης)  

-Προβολή του σηµαντικού έργου 
της Κυβέρνησης στον τοµέα της 
γεωργίας 
-Προπαγάνδα της  αγροτικής 
πολιτικής 
 

6 Παιδεία δαπάναις του Κράτους Ύµνος στην εκπαιδευτική πολιτική  
της κυβέρνησης µε κεντρικό επιχεί- 
ρηµα την καθιέρωση της αρχής ίσως  
ευκαιριών αναδείξεως των τέκνων  
του Ελληνικού λαού, ασχέτως της  
οικονοµικής  του καταστάσεως» 
-Προπαγάνδα της εκπαιδευτικής 
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πολιτικής 
  
  

7  Προ και …… 
(εικονογραφηµένο κείµενο) 

-Στιγµατισµός της περιόδου και  
του χάους που επικρατούσε πριν την  
∆ικτατορία  
-«Εθνοσωτήριος»/»Εθνική»/ 
«Απριλιανή Επανάστασις» 
- Αντικοµµουνισµός 
 
 

8 Μετά την 21ην Απριλίου (εικονογραφηµένο  
κείµενο, εµπλουτισµένο µε σχετική συνθηµατολο- 
γία) 

-Προβολή της εθνοσωτήριας δράσης  
του στρατού 
-Αναφορά στην ανθελληνική  
  δράση των κοµµουνιστών 
- -«Εθνοσωτήριος»/»Εθνική»/ 
«Απριλιανή Επανάστασις» 
 - Αντικοµµουνισµός 
 

9 Κ.Κ.Ε  
Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως 
Γενικής ∆/νσης Τύπου 
Αθήναι,  Νοέµβριος  1967 

Η εθνεγερσία της 21ης Απριλίου ως  
φραγµός στην κοµµουνιστική απειλή 
Ενηµέρωση των Ελλήνων για το µέ- 
γεθος της κοµµουνιστικής απειλής 
-Αντικοµµουνισµός 
-«Εθνοσωτήριος»/ «Εθνική»/ 
«Απριλιανή Επανάστασις» 
 

10 Τρία χρόνια εθνικής αναδηµιουργίας  
21 Απριλίου 1967-21 Απριλίου 1970 
Αθήναι,  1970 
(Προπαγανδιστικό φυλλάδιο, µε περιεχόµενο 
διαρθρωµένο σε  τέσσερις άξονες ως εξής : 
α)  τι έγινε, 
β) τι προγραµµατίζεται να γίνει κατά τοµείς, 
γ)ιστορικά αποσπάσµατα από τους λόγους του  
Πρωθυπουργού, κρίσεις του ξένου τύπου δια  
την σύγχρονον  Ελλάδα 
 

-Η Εθνική Κυβέρνηση  εµφανίζεται 
ως εντολοδόχος του ελληνικού λαού  
και οι Ένοπλες ∆υνάµεις, ως  δίαυλος 
δηµιουργίας της επανάστασης της  
21ης Απριλίου 
-Προβολή των βασικών επιτευγµά- 
των της εθνικής κυβέρνησης σε διά- 
ρους τοµείς : κατάρτιση Συντάγµατος εµπ
εµπέδωση της  δηµόσιας τάξης,  
απαλλαγή από το  ρουσφέτι και 
τις  κοµµατικές σκευωρίες, παιδεία 
 για όλους, εξυγίανση της οικονοµίας 
«χωρίς παροχάς δια λόγους δηµοκο- 
πίας και κοµµατικής προπαγάνδας 
-«Εθνοσωτήριος»/ «Εθνική»/ 
«Απριλιανή Επανάστασις 

11 Χρονικό της Εκθέσεως της Πολεµικής Ιστορίας  
των Ελλήνων 
(κείµενο, συνοδευόµενο και από την κάτοψη-οδη- 
γό του εκθεσιακού χώρου 

-Οι πολεµικοί αγώνες των Ελλήνων  
για την ελευθερία και τη διατήρηση 
και την εξάπλωση του πολιτισµού. 
-Εθνικισµός 
 

12 Ι∆ΕΟΛΟΓΙΑ 
(Προπαγανδιστικό κείµενο µε σύντοµες φράσεις) 

-Παραλληλισµός 25ης Μαρτίου µε 21η

 Απριλίου 
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«Εθνοσωτήριος»/ «Εθνική»/ 
«Απριλιανή Επανάστασις» 
 
 

 
Πηγή  Γ.Α.Κ. Ν.Η, Φάκελος ∆ιαφωτιστικού Υλικού ∆ηµοτικού Σχολείου  

   Ροδιάς, ό,π. 

 
 
Έχει ήδη συζητηθεί ότι η προπαγάνδα του έργου της  Εθνικής Κυβέρνησης,  αποτελεί 

ένα από τους βασικότερους θεµατικούς άξονες  τους διαφωτιστικού υλικού. Στα πλαίσια της 
εθνικής διαφώτισης,  το δηµοτικό σχολείο εµπλέκεται αναγκαστικά στην υλοποίησή της. Α-
προκάλυπτα και πέρα από οποιαδήποτε λογική,  ο δάσκαλος, διατάζεται, σχεδόν άµεσα µετά 
την εγκαθίδρυση της δικτατορίας, να  προπαγανδίσει το κυβερνητικό έργο, ενηµερωνόµενος 
λεπτοµερώς γι’αυτό, είτε  ιεραρχικά,  µέσω των επιθεωρητών  ή λαµβάνοντας άµεσα,  σχετικό 
υλικό από διάφορες αρχές, µε την υπόδειξη της άµεσης αξιοποίησής του κατά τις δια-
φωτιστικές ή ενηµερωτικές συγκεντρώσεις των κατοίκων της έδρας υπηρεσίας του. Στην 
αρίθµ.  1679/52/20-11-67  εγκύκλιο του Αναπληρωτού Επιθεωρητού ∆ηµοτικής Εκπ/σεως Β’ 
Περιφέρειας Ρεθύµνης (Φάκελος εγκυκλίων επιθεωρητών, Αρχείου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Πρινέ, Αταξ.Υλικό ), κοινοποιείται επείγουσα και εµπιστευτική διαταγή της 5ης Μεραρχίας, 
µε συνοπτική αναγραφή των κυριότερων επιτευγµάτων της εκπαιδευτικής, κοινωνικής και 
οικονοµικής πολιτικής. Καταγράφεται πάντως συστηµατική προσπάθεια  προβολής του ανα-
δηµιουργικού έργου της Εθνικής Κυβέρνησης, µέσω του µηχανισµού Εθνικής ∆ιαφώτισης, 
και κατά τη διάρκεια της επταετίας. ∆ύο χρόνια µετά την έλευση της δικτατορίας, οι 
επιθεωρητές δηµοτικής εκπαίδευσης  Α΄, Β΄Περιφέρειας Ηρακλείου, Γόρτυνος και Πεδιάδος, 
σε κοινή εγκύκλιό τους προς τα εποπτευόµενα σχολεία (αριθµ. 1558, 1115, 1362, 1229/41, 
51, 48, 61/ 17 Ιουνίου 1969, Φάκελος ∆ιαφωτιστικού Υλικού Εθνικής ∆ιαφώτισης 1967-1970 
∆ηµοτικού Σχολείου Ροδιάς, Γ.Α.Κ.Ν.Η., ό.π. ), σε εκτέλεση της ∆ιαταγής της Νοµαρχίας  
Ηρακλείου, υπ’αριθµ. 38414/16-05-69),  εκθειάζουν τα δύο έτη προόδου και αναδηµιουργίας 
που παρήλθαν «από την αυγήν της 21ης Απριλίου 1967», αναφερόµενοι «στο ζηλευτό επίπεδο 
οικονοµικής  προόδου», που οδήγησε η συνεπής διακυβέρνηση της χώρας ως προς τη συ-
νταγµατικά καθορισµένη συµβολή του κράτους στην ανάπτυξη της οικονοµίας (άρθρο 28/ 
1968). Στη συνέχεια, αφού  κάνουν λόγο  για τη θερµή υποστήριξη του ελληνικού λαού στην 
Εθνική Κυβέρνηση, σε ανταπόδοση της εξασφάλισης της ιστορικής συνέχειας και της ευη-
µερίας του, παρακαλούν τους εκπαιδευτικούς να µελετήσουν επισταµένως τον παρατιθέµενο  
απολογισµό των οικονοµικών επιτευγµάτων κατά τη διάρκεια της µεταεπαναστατικής διετίας  
1967-1969, 490

προκειµένου να ενηµερώσουν σχετικά τους γονείς, κηδεµόνες και τους κα-
                                                 
490 Έχουµε  ήδη αναφερθεί, κατά την κριτική προσέγγιση προηγούµενου προπαγανδιστικού υλικού, 
την ανοδική οικονοµική πορεία της χώρας πριν την επιβολή του καθεστώτος, πραγµατικότητα που δεν 
συνάδει µε  τα προπαγανδιστικά µηνύµατα περί αναδηµιουργίας  και ξαφνικής άνθησης της ελληνικής 
οικονοµίας µετά την έλευση της δικτατορίας. Μάλιστα «το πάγωµα» της συµφωνίας σύνδεσης της 
χώρας  (των  Αθηνών, τον Ιούλιο του 1961) µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα, ως πράξη 
ευρωπαϊκής εναντίωσης στο καθεστώς και µε ό, τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο οικονοµικών, πο-
λιτικών και θεσµικών συνεπειών, µάλλον δυσχεραίνει τη διευθέτηση κοινωνικοοικονοµικών ζητη-
µάτων (τη γεωργική  εναρµόνιση και χρηµατοδότηση κ.λπ.), αναβάλλοντας επ’αόριστον  τη  διεξα-
γωγή σχετικών διαπραγµατεύσεων. Η εµµονή όµως του καθεστώτος στην προβολή των όποιων κοι-
νωνικο-οικονοµικών επιτευγµάτων του στα πλαίσια της πατερναλιστικής, όπως επισηµαίνεται,  κοι-
νωνικής πολιτικής του, δεν υπηρετεί µόνο την ανάγκη απόκρυψης,  από την κοινή γνώµη,  της  απώ-
λειας  βασικών πλεονεκτηµάτων, συναφών µε  την  πρότερη  διεθνή  θέση της χώρας, αλλά συν-
δυάζεται  και µε την εκφορά αντικοµµουνιστικού λόγου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τον Γ. 
Παπαδόπουλο, η οικονοµική αναβάθµιση των πενεστέρων τάξεων είναι υποχρέωση όλων, µε το 
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τοίκους της σχολικής περιφέρειάς τους, «δια ειδικής οµιλίας, πραγµατοποιηθησοµένης  προ 
της λήξεως του διδακτικού έτους ή και κατά  την διάρκειαν  των θερινών διακοπών  αφ’όσον 
τούτο είναι εφικτόν» (ό.π). Επισηµαίνεται, επίσης,  η ανάγκη τήρησης της γνωστής διαδικα-
σίας, αναφορικά µε την υποχρέωση ενηµέρωσης των προϊσταµένων αρχών για τον  ακριβή 
χρόνο διεξαγωγής της.     

Κατά τη σχολική χρονιά 1969-1970, διανέµεται συναφές πολυσέλιδο ενηµερωτικό φυλ-
λάδιο στα σχολεία, περιλαµβάνοντας: α) λεπτοµερή παρουσίαση του «πρωτοφανούς» τριε-
τούς  κυβερνητικού έργου, που συντελέσθηκε σε διάφορους τοµείς, β) αναφορά στους  µελ-
λοντικούς κυβερνητικούς στόχους, γ) παράθεση ιστορικών αποσπασµάτων των πρωθυ-
πουργικών λόγων και δ) κρίσεων του ξένου τύπου  «δια τη σύγχρονον Ελλάδαν». 

Οι ευσεβείς πόθοι των επαναστατών για απόκτηση λαϊκού ερείσµατος και εδραίωση του 
καθεστώτος, φαίνεται να τροφοδοτούν τις θεµατικές επιλογές του εν λόγω υλικού, οι οποίες 
ακολουθούν τη γνωστή «γραµµή» του διασυρµού του προεπαναστατικού παρελθόντος και της 
εξύµνησης της εθνοσωτήριας δράσης της Επανάστασης για την οικοδόµηση της νέας δη-
µοκρατικής Ελλάδας, «ουχί λόγοις αλλά έργω» (βλ. Πίν.ΧΙΧ, αρ.τεκµ.10: Τρία χρόνια ε-
θνικής αναδηµιουργίας, 1970, 57). Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Κυβέρνηση εµφανίζεται σαν 
εντολοδόχος του ελληνικού λαού  και οι Ένοπλες ∆υνάµεις, ως δίαυλος της δηµιουργίας της 
επανάστασης της 21ης Απριλίου. Η εγκαθίδρυση του καθεστώτος προσεγγίζεται ως ιστορικό 
γεγονός, «το οποίον κατέλαβε την αρµόζουσαν θέσιν εις την νεοτέραν ιστορίαν της χώρας µας» 
(ό.π., 4-5). Το πρωτοφανές έργον της τριετίας συµπεριλαµβάνει επιτεύγµατα, όπως:  «Το 
τελειότερον Σύνταγµα του ∆υτικού Ελευθέρου Κόσµου», το οποίο παρουσιάζεται µάλιστα ως 
«κοινόν  δηµιούργηµα  της επαναστάσεως και του Ελληνικού Λαού  (ό.π., 5), την εξυγίανση 
της οικονοµίας, «χωρίς παροχάς δια λόγους δηµοκοπίας και κοµµατικής προπαγάνδας» (ό.π., 
6), την εµπέδωση της δηµόσιας τάξης, «εις περίοδον µάλιστα γενικής αναταραχής{…}, την 
αφοσίωση των κυβερνώντων στο έργο τους, χωρίς την κατανάλωση χρόνου στο ρουσφέτι, τη 
συναλλαγή και τις κοµµατικές σκευωρίες, την προσπάθεια ανάτασης της Παιδείας, µε την 
υλοποίηση θεµελιακού έργου, υπό την προσωπική καθοδήγηση του πρωθυπουργού (αναδιορ-
γάνωση υπηρεσιών, εξυγίανση διδακτικού προσωπικού, εµπλουτισµός υλικοτεχνικών υποδο-
µών) κ.λπ.». (ό.π., 18). 

Καινοτόµο στοιχείο του υλικού, αποτελεί ο εµπλουτισµός του µε την υποτιθέµενη 
διεθνή θετική απήχηση του κυβερνητικού έργου.491 Πρόκειται για 56 αχρονολόγητα προπα-
γανδιστικά  αποσπάσµατα άρθρων ξένου τύπου, τα οποία επισυνάπτονται στο τέλος του 
κειµένου, παρέχοντας επιπλέον στοιχεία για «την πλύση εγκεφάλου» των αποδεκτών του. Το 
προπαγανδιστικό µήνυµα σαφές: Το αναδηµιουργικό έργο της εθνικής κυβέρνησης, πρωτό-
γνωρο «κατά τα προηγηθέντα 149 χρόνια του ελευθέρου ελληνικού κράτους», δικαιώνεται 
και αναγνωρίζεται καθηµερινά, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η ανάγκη εκπο-
µπής του, επίσης αισθητή και τεκµηριωµένη από την κοινωνικο-πολιτική πραγµατικότητα της 
δικτατορικής περιόδου: Η απέλπιδα προσπάθεια του καθεστώτος  για αναζήτηση λαϊκού ερεί-
σµατος, απόκρυψη της διεθνούς αποµόνωσής του και ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής εναντίωσης 
στη δικτατορία. Ο προπαγανδιστικός λόγος δεν αιφνιδιάζει, αφού δοµείται σε γνώριµους 
θεµατικούς άξονες, όπως: 

 
� Το «αναδηµιουργικό» και εθνοσωτήριο έργο της κυβέρνησης 

 

                                                                                                                                            
σκεπτικό ότι: «δεν θα υπάρξει µπουρλοτιέρης κοµµουνιστής, όταν δεν ηµπορεί να παρασύρει  ως σει-
ρήνα  τον πένητα και νήστιν εργάτην». Ενδεικτικά για λεπτοµερέστερη ανάλυση της οικονοµικής και 
κοινωνικής πολιτικής της δικτατορίας και για πολυπρισµατική προσέγγιση της σχέσης της µε την 
Ε.Ο.Κ (Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα), βλ. Πεσµαζόγλου, Β. 1999, 92-112 και Σωτηρόπουλος, ∆. 
1999, 115-131.   
491 Ας ληφθεί υπόψη η ύπαρξη εξαγορασµένων  από το καθεστώς ανταποκριτών ξένων εντύπων.    
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« Ουδεµία εκ των 44 µεταπολεµικών ελληνικών κυβερνήσεων ήτο, λόγω διαφθοράς, εις 
θέσιν να δώσει ικανοποιητικήν λύσιν εις τα προβλήµατα της χώρας» 

«ORIENT KURIER» Φρανκφούρτη 
              ή 
«Αι από του 1967 επελθούσαι αλλαγαί εις την Ελλάδα είναι αξιοσηµείωτοι, αναφέροµεν 

δε ενδεικτικώς την ανάπτυξιν της ξενοδοχειακής υποδοµής, των συγκοινωνιακών µέσων{…}. 
Ασφαλτόστρωσις πλήθους οδών, ανέγερσις νέων ξενοδοχείων{…}».  

«COMBAT» Παρίσι 
 
� Την προεπαναστατική σήψη ως αίτιο της επέµβασης των Ενόπλων ∆υνάµεων 

 
«Η παρούσα κυβέρνησις της Ελλάδος δεν κατέλυσε την ∆ηµοκρατίαν, αλλά µιαν 

κατάστασιν, η οποία οδήγει την χώραν προς την αναρχίαν. {…}. Η σήψις του καταλυθέντος 
κοινοβουλευτικού καθεστώτος προεκάλεσε την επέµβασιν των Ενόπλων ∆υνάµεων προς σωτη-
ρίαν της χώρας». 

«THE TRIBUNE OF GAPA» Ν. Υόρκη  
                     ή 
« Ποια ήταν η κατάστασις προεπαναστατικώς; Εις τα θολά νερά  της αποτελµατώσεως, 

της διαφθοράς και της καιροσκοπίας εψάρευαν µερικαί δεκάδες δηµαγωγών και µηχανορ-
ράφων». 

«ORIENT KURIER», Φρανκφούρτη 
 

� Την τάξη και την ευνοµία ως κατακτήσεις της επαναστατικής περιόδου 
 

« Την στιγµήν  κατά την οποίαν εις Παρισίους  εκυριάρχουν οι αναρχικοί και ήγειρον 
οδοφράγµατα, εις τας Αθήνας επεκράτει πλήρης τάξις και η Ελλάς είχε µιαν κυβέρνησιν, η 
οποία εκυβέρνα πράγµατι την χώραν. Έπρεπε να αναγερθούν υπό των αναρχικών τα οδοφράγ-
µατα εις Παρισίους δια να αντιληφθούν οι επικριταί του ελληνικού καθεστώτος, ότι πρέπει να 
παύσουν να δίνουν συµβουλάς εις τους Έλληνας πώς να διευθύνουν τις υποθέσεις των». 

«ΡΙΒΑΡΟΛ» Παρίσι 
 
� Τη λαϊκή συµπαράσταση και στήριξη του κυβερνητικού έργου 
� Την προβολή του ιδεολογικού προφίλ και της προσωπικότητας  των ηγετών της 

«Επανάστασης»  
  
« Ο ελληνικός λαός συµπαρίσταται  προς την Επαναστατικήν Κυβέρνησιν, τα δε περί 

αντιθέτου υποσηριζόµενα δεν ευσταθούν. Οι σηµερινοί ηγέται, ως νεαροί αξιωµατικοί, µετέσχον  
του καταστρεπτικού συµµοριτοπόλεµου 1946-1949. Η εξ’αυτού πείρα των διεµόρφωσε τας  
βασικάς των αρχάς. Ήτοι ισχυρόν  αντικοµµουνιστικόν φρόνηµα, ευρύ κοινωνικόν πάθος και 
περιφρόνησιν προς τον  πολυτελή βίον». 

«SVENSKA  DAGLADED» Στοκχόλµη 
                                  
                                            ή 

« Οι ηγέται της παρούσης Ελληνικής Κυβερνήσεως δεν κατέχονται υπό δικτατορικής 
νοοτροπίας  και απεχθάνονται τη βαρβαρότητα. Είναι ειλικρινείς πατριώται, βαθέως προσηλω-
µένοι  εις τας παραδόσεις και τας αξίας της χώρας των» 

«ΣΑΝΤΑΙΗ ΤΕΛΕΓΚΡΑΦ»  Λονδίνον 
 

Ειδικότερα στην προβολή της αγροτικής και εκπαιδευτικής πολιτικής είναι επικεν-
τρωµένα και τα άλλα δύο σχετικού περιεχοµένου φυλλάδια, που εντοπίστηκαν, µε τίτλο:         
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« Μέριµνα για τον αγρότη» και «Παιδεία δαπάναις τους κράτους» (βλ. Πίν.ΧΙΧ, αρ.τεκµ.5,6).  
Εξάλλου το µεγαλύτερο µέρος του διαφωτιστικού υλικού αυτής της κατηγορίας συγκροτείται 
από  προπαγανδιστικά κείµενα πεζά ή έµµετρα,  σύντοµα φυλλάδια (βλ. Πίν.ΧΙΧ: τεκµ.1-4, 
7-9, 11-12), εστιασµένα στην εξύµνηση «της εθνοσωτήριας  απριλιανής επανάστασης», µέσω 
της αξιοποίησης  τεχνικών προπαγάνδας. Η ενδυνάµωση των προπαγανδιστικών µηνυµάτων 
επιχειρείται µε  την αναγραφή συνθηµάτων ή  στίχων,  µε την παράθεση φωτογραφικού υλι-
κού και µε την απεικόνιση  συµβόλων της φυσιογνωµίας και της ιδεολογίας του καθεστώτος, 
µε δεσπόζουσα την παρουσία του Στρατού και του αναγεννώµενου µυθικού πουλιού, του 
Φοίνικα.  

Κατά το µεταξικό πρότυπο ιδεολογικής χρήσης της σχολικής γνώσης,  έντονη προπα-
γάνδα ασκείται αντίστοιχα, για την ανάδειξη της εθνικής σηµασίας «του Απριλιανού 21», 
αφού η ηµέρα επιβολής του καθεστώτος,  προσεγγίζεται ως ηµερολογιακή  αφετηρία εθνικής 
κοσµογονίας. Εξαίρεται η δράση των συντελεστών της και ειδικότερα των Ενόπλων ∆υνά-
µεων, ενώ παράλληλα στιγµατίζεται η πολιτική, ιδεολογική, ηθική, κοινωνική παρακµή της 
προεπαναστατικής Ελλάδας.  

Στο πλαίσιο αυτό κινείται και η θεµατολογία των  προπαγανδιστικών  εικονογραφη-
µένων  φυλλαδίων  (βλ. Πίν.ΧΙΧ: αρ.τεκµ. 7-8), µε τίτλο: Προ και….. , Μετά την 21η Απρι-
λίου. Στο ιδεολογικό κενό, στην ηθική κατάπτωση, στην κοινωνική κρίση, στο πολιτικό αδιέ-
ξοδο, στις στρατιές των παραπλανηµένων νιάτων  και των µηδενιστών της προεπαναστατικής 
περιόδου αντιπαρατίθενται η ασφάλεια, η πρόοδος και η ευηµερία, η γαλήνη της µεταεπανα-
στατικής Ελλάδας. Φωτογραφικό υλικό από επεισόδια διαδηλώσεων της  νεολαίας Λαµπράκη 
(εµπρησµοί, διενέξεις κ.λπ.), ως τεκµήριο του προεπαναστατικού συγκρουσιακού κλίµατος, 
αντιπαραβάλλεται µε την απεικόνιση της παρέλασης των Ενόπλων ∆υνάµεων, υπό τη σκιά 
της γαλανόλευκης και το συνακόλουθο πανηγυρικό κλίµα µετά την εµπέδωση της γαλήνης 
και την αποτροπή της εθνικής συµφοράς. 

 Ανάλογη επιλογή συνθηµάτων συνεπικουρεί την απήχηση του προπαγανδιστικού 
µηνύµατος, περί της θεόσταλτης παρέµβασης του Στρατού: 

 
          «ΟΧΙ  στα  κόµµατα 
 
          ΝΑΙ στην Επανάσταση 
  
          ΟΧΙ   στα µίση 
 
          ΝΑΙ    στην ενότητα 
          
          ΟΧΙ     στον κοµµουνισµό  
 
          ΝΑΙ     στην Ελλάδα {…}». (Πηγή: Φάκελος ∆ιαφωτιστικού Υλικού, ό.π.)   
                                                           

 
Η απριλιανή «Επανάστασις», ως  « το πρώτο αναίµακτο όχι» στην ιστορία της χώρας,  

αποκτά ηρωικές και θεϊκές διαστάσεις.  Προβάλλεται µάλιστα  ο θεόσταλτος χαρακτήρας του 
συµβάντος:   

 
«Ο θεός της Ελλάδος παρακολουθεί την πορείαν του Έθνους. ∆ιά µίαν ακόµη φοράν µας 

έσωσε από την συµφοράν. Την 21ην Απριλίου αι Ένοπλαι ∆υνάµεις της χώρας, µε σιδηράν 
πυγµήν  ανέκοψαν την πορείαν προς τον όλεθρο {…}» (βλ. Πίν.ΧΙΧ: αρ.τεκµ. 8). 
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Στο  ποίηµα : Η ιστορία της γιαγιάς για τη γιορτή του αγρότου, της επετείου της 21 
Απρίλη στις 22-04-68, σύµφωνα µε το γνώριµο µοτίβο του «Ύµνου της 4ης Αυγούστου», (βλ. 
Σπαθαράκη, Α. 2001, 218-219 και Αναγνωστικό Ε΄ τάξης, 1939, 60)  η γιαγιά επιχειρώντας  
να εξηγήσει στο εγγόνι της το βαθύτερο νόηµα της εορτής, παρουσιάζει την εθνοσωτήρια 
δράση της Εθνικής Κυβέρνησης και των νέων «Ηρακλήδων»,  που κατόρθωσαν να σώσουν 
τη µάνα –πατρίδα από τους κάθε λογής εχθρούς της. Στο πλαίσιο αυτό το απριλιανό ΄21 και η 
κινητοποίηση των λίγων στρατιωτών-πρωταγωνιστών της, παροµοιάζεται ευθέως µε  την η-
ρωική επανάσταση του 1821.  

 
«Τα χρόνια έτσι  διάβαιναν  κι ήρθαν τα περασµένα  
Που πιότερο κινδύνεψε  απ’ τους κακούς εχθρούς της 
Που είχαν κάνει συντροφιές µε ξένους κι εδικούς της 
Από µια κλωστή κρεµάστηκε τότε η  Λευθεριά της  
Μα βρέθηκαν  άλλοι ΗΡΑΚΛΕΙΣ µέσα από τα Παιδιά της 
Τη ΜΑΝΑ να βοηθήσουνε να πάρει ΣΩΤΗΡΙΑ 
µ’αν σου το πω και τούτο δω, είν’ άλλη Ιστορία 
- Πες το και αυτό καλή γιαγιά, θέλω καλά να νοιώσω  
Γιατί γιορτάζουν τη γιορτή µε µεγαλείο τόσο. 
- Να σ’απαντήσω και σ’αυτό αν µε ρωτάς  Παιδί µου 
µ’αυτό δεν το νοιώσαν πολύ! ως το νοιώσε η εαυτή µου.  
Φαινόταν ελεύθερη η Ελλάς µα ήταν σκλαβωµένη 
σ’ άλλης µορφής κατακτητές, σφικτά αλυσιδοµένη 
Στην κρισιµώτερη στιγµή στις ΚΟΣΙ ΜΙΑ τ’ ΑΠΡΙΛΗ 
Που  θ’άνοιγε ένα βάραθρο να καταπιεί τα πάντα,  
Μια νέα ακούστηκε φωνή: ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΟΙ ΦΙΛΟΙ,  
ΚΙ ΟΣΕΣ ∆ΙΧΟΝΟΙΕΣ ΕΧΕΤΕ: ρίξτε τις εις την  µπάντα 
Βρεθήκαν τούτοι οι ΗΡΑΚΛΕΙΣ , τη Σκλάβα Μάνα σώσαν  
Και από τότε ως τα δω ΧΙΛΙΑ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ∆ΩΣΑΝ. 
∆ικαιοσύνη, Ασφάλεια, Οµόνοια κι Αγάπη 
Σκορπίστη στην πατρίδα µας και σβήσανε τα πάθη. 
Κι όποιος την έβλεπε πιο πριν και όποιος την  βλέπει τώρα,  
Λέει πως θαύµα έγινε στη δύστυχη αυτή Χώρα. 
{….} Ένα ακόµη θα σου πω, που είναι µια  αλήθεια 
Καθώς γυρίζει ο τροχός ξανάρχονται τα ίδια.  
ΑΝΟΙΞΙΣ ήταν και παληά στα χρόνια του ‘ΚΟΣΙΕΝΑ 
ΑΝΟΙΞΙΣ και το 67, µ’ ΑΠΡΙΛΙΑΝΟ ΚΟΣΙΕΝΑ  {….}». 
   
Η αξιοποίηση θετικών θρησκευτικών και εθνικών συνειρµών ως προπαγανδιστική µε-

θοδος των ιδεολογηµάτων του καθεστώτος,  απαντάται και σε άλλα κείµενα του υπό ανάλυση 
υλικού.  Στα ποιήµατα: « Αναστάσιµοι στίχοι Χριστού και Ελλάδος» και « Ο Λάζαρος πήρε 
ζωή και η Ελλάδα σωτηρία», το θρησκευτικό αναστάσιµο µήνυµα της ανάστασης  του Χρι-
στού ή του Λαζάρου από το Χριστό  διασυνδέεται ευθέως µε το εθνικό αναστάσιµο µήνυµα 
της σωτηρίας της πατρίδας στις 21 του Απρίλη και «το ιστορικό διάγγελµα» της ίδιας ηµέρας. 
Η προσµονή της ανάστασης του Λαζάρου παραπέµπει απροσδόκητα στην αναµονή της σω-
τηρίας  από το διχασµό.  
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                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΙ  ΣΤΙΧΟΙ  
                        ΧΡΙΣΤΟΥ  ΚΑΙ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
                  
 
Χ α ι ρ ε τ ι σ µ ό ς                                Α ν τ ι  χ α ι ρ ε τ ι σ µ ό ς 
 
Χ   Χριστός Ανέστη Αδελφοί                     Μ  µε το Χριστό κι η Ελλάδα µας 
Ρ  Ροδίσανε οι τόποι                                Α  ανέστη από τη πτώσι 

              Ι  Ιησούς τον τάφο άφισε                          Ζ   ζητώντας βρήκε το Στρατό 
             Σ  στους ουρανούς υψώθη                        Υ   υγειά για να της δώσει 

 
 
 
             Αφιερωµένο στην 21η Απριλίου (Εορτή της Αναστάσεως του Λαζάρου 1967) 
                    Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΗΡΕ ΖΩΗ ΚΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΩΤΗΡΙΑ 
 
 «{…} Απελπισία και οδυρµός σβύσαν µ’Άγιο σβυστήρα 
Ρένουν  γι’αυτό οι αδελφές  µε µύρα τον Σωτήρα 
Όµοια κι η Ελλάδα  µας σε διχασµό θαµµένη 
Σαν Λάζαρος από το Χριστό ΑΝΑΣΤΑΣΙ προσµένει». 

 
   
Συµπερασµατικά,  το δηµοτικό σχολείο κατά την επταετή δικτατορία,  απευθυνόµενο 

στην ευρύτερη κοινότητα, αναλαµβάνει καίριο ρόλο στον τοµέα της εθνικής διαφώτισης. Στο 
πλαίσιο αυτό καλείται, στα πλαίσια ενός θεσµικά  καθορισµένου δικτύου αρµοδιοτήτων και 
υποχρεώσεων και µε  την αξιοποίηση σχετικού  διαφωτιστικού υλικού, να υπερασπιστεί τον 
αυταρχικό χαρακτήρα του στρατιωτικού καθεστώτος και να συµβάλλει στην εξασφάλιση κοι-
νωνικού ερείσµατος, προβάλλοντας την  εθνοσωτήρια και  αναδηµιουργική του δράση σε 
διάφορους τοµείς. Η ταύτιση των κυρίαρχων ιδεολογικών αξόνων του εν λόγω υλικού: Αντι-
κοµµουνισµός, «Εθνοσωτήριος»/ «Εθνική»/ «Απριλιανή» Επανάστασις,  µε κοµβικά ιδεολο-
γήµατα της 21ης Απριλίου, καθώς και το ασφυκτικό πλαίσιο παραγωγής και ελέγχου του 
διαφωτιστικού έργου  του σχολείου,  καθιστά την ανοικτή  προπαγάνδα υπέρ του καθεστώτος,  
µε πρόσχηµα την ενηµέρωση, την αγωγή νοοτροπίας και την παίδευση των Ελλήνων, θε-
µελιώδες  γνώρισµα του ζητούµενου εκπαιδευτικού έργου κατά την επταετή δικτατορία και 
συνακόλουθα,  ισχυρό τεκµήριο των  απροκάλυπτων προθέσεων ιδεολογικής καθυπόταξης 
των  ενδοσχολικών και εξωσχολικών δράσεων  των λειτουργών του. Είναι εµφανές ότι το δη-
µοτικό σχολείου της εξεταζόµενης περιόδου λειτουργεί υπό την οµηρία των προπαγανδιστι-
κών µηχανισµών της δικτατορίας.   
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           ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑ-  
                                                                           ΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ  
                                                                           ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ  

 
      14.1. Εκκλησιασµός µαθητών και εκπαιδευτικών 

 
Με το σκεπτικό ότι ο εκκλησιασµός αποτελεί παράγοντα της ελληνοχριστιανικής α-

γωγής, παραγγέλλεται «όπως οι µαθητές οδηγούνται καθ’εκάστην Κυριακήν υπό των δ/λων 
των εις την εκκλησίαν, δια να παρακολουθήσουν µετά της προσηκούσης ευλαβείας  την Θείαν 
λειτουργίαν» (εγκ. 760/24/30.5.67, αριθµ. τεκµ. 518, Φάκελος εγκυκλίων επιθεωρητών, ∆ηµο-
τικό Σχολείο Πρινέ).  Σε θεσµικό επίπεδο, παρατηρείται η τάση κεντρικής και λεπτοµερούς 
ρύθµισης όλων των παραµέτρων της διαδικασίας, µε τις απαιτούµενες διαφοροποιήσεις σε 
πόλη και σε ύπαιθρο, λόγω  της επικράτησης ιδιαίτερων συνθηκών (αυξηµένες ανάγκες εκ-
κλησιασµού στην πόλη, περισσότεροι διαθέσιµοι συνοδοί κ.λπ.). Καθορίζεται µάλιστα  και η 
ώρα προσέλευσης των σχολείων στην εκκλησία, ως εξής: «Οι µαθηταί θα προσέρχωνται εις 
την εκκλησίαν κατά την έναρξιν της ∆οξολογίας, εκκινούντες  εκ του Σχολείου µετά την τρίτην  
κρούσιν του κώδωνος της Εκκλησίας» ( εγκ. 2864/116/30-11-71, Γ.Α.Κ Ν.Η,  ΕΚΠ. 29 ΦΑΚ. 
91). 

  Το όλο  κανονιστικό  πλαίσιο του εκκλησιασµού  κατά την υπό µελέτη τουλάχιστον, 
περίοδο,  ασφυκτικά ελεγχόµενο, φαίνεται να εφαρµόζεται επακριβώς. Ο ∆ιευθυντής του δη-
µοτικού σχολείου Αγ. Βαρβάρας, εκφράζοντας µάλιστα εµµέσως τη συναίνεσή του, ανα-
φορικά µε τις σκοπεύσεις της όλης δράσης,  αναφέρει: «Ο εκκλησιασµός των µαθητών εγένετο 
καθ’εκάστην Κυριακήν. Εκάστοτε δε οι µαθητές προσήρχοντο αυθορµήτως  διά τον εκκλησια-
σµόν. Προς τόνωσιν  και ανάπτυξιν  του θρησκευτικού συναισθήµατος των µαθητών, εδώσαµεν 
ιδιαιτέραν προσοχήν, καθ’όσον υπό τας σηµερινάς συνθήκας , η τόνωση τούτου , τόσον εις τους 
µικρούς όσον και εις τους µεγάλους, κρίνεται επιβεβληµένη και σωτήριος{…}» ( Γ.Α.Κ.Ν. Η., 
ΕΚΠ.34, ΦΑΚ. 73). Η διεξαγωγή της όλης δράσης  περιλαµβάνει συγκεκριµένο τυπικό, το 
οποίο συµπορεύεται µε το γενικότερο πνεύµα που διέπνεε τα εκπαιδευτικά ιδεώδη της περιό-
δου. Η διαδικασία παρακολούθησης της  χριστιανικής λειτουργίας µέσα από καθορισµένη 
τελετουργία, αποτελεί µια ακόµη ευκαιρία υλικής υποστασιοποίησης της ελληνοχριστιανικής 
ιδεολογίας και εκ τούτου της  αναγνώρισης492 των εκπαιδευοµένων  ως Ελλήνων Χριστιανών.  
Η δασκάλα Χ.Β (Συν. 1) θυµάται: «{..} Εκκλησιασµός γινόταν υποχρεωτικά.  Υποχρεωτικά σε 
παράταξη, τα παιδιά να τα περάσεις σε σειρές, να παραµείνουν ήσυχα στην εκκλησία, να 
πάρουµε τη Φωνή του Κυρίου και να επιστρέψουµε στο σχολείο{…}».  

 Ωστόσο καταγράφονται και περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του εκπαιδευτικού προσω-
πικού στις σχετικές διαταγές: Ο Αναπλ. Επιθ. Γόρτυνος Ι. Κ. υπενθυµίζει  µε εγκύκλιό του 
την ανάγκη πιστής εφαρµογής τους, προκειµένου να αποφευχθεί η άσκηση πειθαρχικού 
ελέγχου, «δι’αµέλειαν  περί την εκτέλεσιν καθήκοντος», αναφέροντας: «Περιήλθεν εις γνώσιν 
ηµών ότι οι µαθηταί ελαχίστων, ευτυχώς, Σχολείων δεν οδηγούνται καθ’εκάστην  Κυριακήν υπό 
των διδασκάλων των εις την εκκλησίαν, διά την µετά της προσηκούσης ευλαβείας παρηκολού-
θησιν της θείας λειτουργίας» (αριθ.εγκ. 1116/34, (Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 89).   

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ολιγοθεσίων και πολυθεσίων σχολείων αναλαµβάνει 
εκ περιτροπής την υποχρέωση εκκλησιασµού  των µαθητών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατά-
ξεις: « Ο αριθµός των συνοδών  εκπαιδευτικών θα καθορίζεται  υπό του ∆/ντού του σχολείου, 
αναλόγως του αριθµού των µαθητών, αλλά υπό την απαραίτητον  προϋπόθεσιν  του εκκλησια-
σµού πάντων  των εκπαιδευτικών  άπαξ τουλάχιστον εις διάστηµα  τριών εβδοµάδων-τριών Κυ-
ριακών»( εγκ. 2864/116/30-11-71, ό.π.). Επιβεβαιώνοντας την πιστή εφαρµογή τους, η δα-

                                                 
492 Αναφερόµαστε στη λειτουργία της ιδεολογικής αναγνώρισης, υπό την έννοια που της αποδίδει ο 
Αλτουσέρ (Αλτουσέρ, Λ. 1994, 108-109) 
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σκάλα Κ.Σ., δηλώνει: «Πάντως όλοι συµµετέχουν», ο καθένας µε τη σειρά του».  Η δασκάλα  
Α.Ο., (Συν. 11)  καταθέτοντας πτυχές του προσωπικού της βιώµατος, καταγράφει το αίσθηµα  
του εξαναγκασµού αλλά και της επαγγελµατικής εξουθένωσης  που προκαλούσε η  εν λόγω 
δραστηριότητα: «Ήµαστε υποχρεωµένοι να είµαστε την Κυριακή στην εκκλησία. Σάββατο από-
γευµα γύριζα σπίτι, να δω και εγώ τα παιδιά µου, µωρά ήτανε τότε,  4 χρονών η µεγάλη και έξι 
µηνών η µικρή,  και Κυριακή πρωί, µε πήγαινε ο άνδρας µου στο χωριό, όταν ήταν η σειρά µου 
να συνοδέψω τα παιδιά στην εκκλησία».  

Στα µονοθέσια σχολεία, όµως,  το βάρος δεν επιµερίζεται. Ο υπηρετών δάσκαλος είναι 
υποχρεωµένος  αδιάλειπτα κάθε Κυριακή, και συχνά σε αντίξοες συνθήκες, (αν λάβει κανείς 
υπόψη την προβληµατική κατάσταση του οδικού  δικτύου  της υπαίθρου),  να εκτελεί τα εκ-
κλησιαστικά του καθήκοντα, υπό το άγρυπνο µάτι των αστυνοµικών οργάνων. Η ίδια δασκά-
λα, που   υπηρετούσε  κατά το χρονικό διάστηµα 1967-1969  σε µονοθέσιο δηµοτικό σχο-λείο  
του νοµού Ηρακλείου,  στο οποίο και έφτανε καθηµερινά µετά από είκοσι λεπτά πεζοπορία (η 
συγκοινωνία σταµατούσε στο προηγούµενο χωριό), θυµάται: «Κάθε Κυριακή έπαιρνα το 
αγοραίο από το Ηράκλειο, για να είµαι στο σχολείο, να βάλω τα παιδιά στη γραµµή και να πάµε 
στην εκκλησία. Φανταστείτε την αγωνία µου. Το ταξί µ’άφηνε στο Χουδέτσι  και µετά περπα-
τούσα όσο πιο γρήγορα µπορούσα για να φτάσω έγκαιρα στον Πατσίδερο.  Βλέπετε, ο παπάς 
«έβαζε» τη λειτουργία πολύς νωρίς και έφτανα πάντα όταν τελείωνε. Μετά πήγαινε στο 
καφενείο και τα έπινε{…}. Μια Κυριακή, πήγα µετά από τόσο κόπο και είχε τελειώσει.  ∆εν ά-
ντεξα,  του παραπονέθηκα λοιπόν: - Παπά τι ήρθα τώρα να κάνω; Γιατί το κάνεις αυτό; 
Εκείνος µου απάντησε ότι οι χωριανοί θέλουν να ταΐσουν τα ζώα τους και δεν µπορούν να κα-
θυστερούν. Τον ρώτησα, τι θα γίνει αν ο χωροφύλακας  µε καταγγείλει. Εκείνος ευτυχώς µε δια-
βεβαίωσε: «Μη στενοχωριέσαι, εγώ θα παλαµίσω στο ευαγγέλιο ότι ήσουν στην εκκλησία και 
βγήκες µια στιγµή έξω{…}» (Συν. 11).  

Στο πλαίσιο αυτό, εξαναγκάζονται ακόµη και οι δάσκαλοι που δεν διαµένουν στην έδρα 
τους το Σαββατοκύριακο, µετά από έγκριση του επιθεωρητή,  λόγω  αυξηµένων οικογενεια-
κών υποχρεώσεων (νεογέννητα παιδιά στην οικογένεια, σύζυγος που εργάζεται µακριά, εκµά-
θηση ξένης γλώσσας  κ.λπ.),  να επιστρέφουν την Κυριακή εκεί, προκειµένου να συνοδέψουν 
τους  µαθητές τους στην εκκλησία.  Όπως προκύπτει µάλιστα από προφορικές µαρτυρίες 
δασκάλων, αισθάνονταν ότι δεν είχαν άλλη επιλογή, ακόµη και αν υπήρχε η δυνατότητα να 
διεξαχθεί ο εκκλησιασµός χωρίς τη συµµετοχή τους (οι µαθητές της υπαίθρου πήγαιναν και 
µόνοι τους στην εκκλησία ή και µε την καθοδήγηση ενός µόνο δασκάλου). Ενδιαφέρον είναι 
ότι όλοι οι ερωτηθέντες δάσκαλοι, εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι  η απουσία τους θα καταγγε-
λόταν στην υπηρεσία, από τις κατά τόπους αστυνοµικές αρχές, οι οποίες φαίνεται να επι-
τηρούν την όλη διαδικασία του κυριακάτικου εκκλησιασµού, τηρώντας «απουσιολόγιο» για 
το διδακτικό προσωπικό. Στην ερώτησή µας  στο δάσκαλο Ι.Π (Συν.14): «Τι  φοβόσασταν, 
αφού οι άλλοι συνάδελφοι έµεναν εκεί και µπορούσαν να σας καλύψουν;»  η  απάντηση ήταν 
σαφής: «A! δεν µπορείτε να φανταστείτε,  ο χωροφύλακας ερχόταν στην εκκλησία  και µετρούσε 
κεφάλια. Αν έβλεπε ότι λείπω θα το ‘λεγε κατευθείαν. Θα είχα σίγουρα  µπλεξίµατα µετά» .  

Οι πρακτικές εκκλησιασµού  διαφοροποιούνται  στα σχολεία της πόλης, ως προς την 
υποχρεωτικότητα του εκκλησιασµού κάθε  Κυριακή, λόγω έλλειψης επαρκούς χώρου στους 
ναούς. Επιτρέπεται  έτσι , κατόπιν συνεννόησης µε τον εφηµέριο, η παρακολούθηση της θείας 
λειτουργίας το Σάββατο, 8-9 π.µ. Επίσης,  εγκρίνεται και ο εκ περιτροπής εκκλησιασµός των 
σχολείων στην πόλη, µε βάση σχετικό πρόγραµµα που ανακοινώνεται  από τους επιθεωρητές  
στα σχολεία: «Εις ας περιπτώσεις καθίσταται αδύνατος ο καθ’ εκάστην Κυριακήν εκκλησια-
σµός{…}, ο εκκλησιασµός θα γίνεται εις δύο τµήµατα εκ περιτροπής- τη µία Κυριακήν οι τρεις 
µεγάλες τάξεις και την δευτέραν αι έτεραι  τρεις – µετ’έγκρισιν ηµών.  

Οι µαθηταί των Α΄και Β΄τάξεων και τα νήπια δύνανται συνεκκλησιάζωνται µετά των 
γονέων των. Και δια αυτούς ο εκκλησιασµός  δια το του σχολείου, άπαξ του µηνός κρίνεται 
επιβεβληµένος» ( εγκ. 2864/116/30-11-71, ό.π.).   
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Εξάλλου, η τελική  κατάρτιση του  προγράµµατος εκκλησιασµού σχολείων πόλης ολο-
κληρώνεται µετά την υποβολή τυχόν προτεινόµενων αλλαγών από τους διευθυντές. Σε κάθει 
περίπτωση, ο σύλλογος διδασκόντων, λαµβάνοντας υπόψη του το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και 
κατόπιν συνεννόησης µε τις τοπικές θρησκευτικές αρχές και τους διευθυντές των άλλων 
συνεκκλησιαζοµένων σχολείων, ρυθµίζει λεπτοµερώς τις  παραµέτρους της όλης διαδικασίας 
(αριθµό τµηµάτων και συνοδών, χρόνο και τρόπο  προσέλευσης κ.λπ.): 

               
                         Απόφασις  υπ’αρίθµ. 6/25-11-1971 
Σχετικαί: α) Η υπα’αρίθµ. 1825/15-11-71 Εγκύκλιος του κ.Εκπαιδευτικού Συµβούλου Ι΄ 

Περιφερείας, κοινοποιηθείσα ηµίν της υπ’αρίθµ.{…} του κ. Επιθ.  Μοιρών Ηρακλείου και το β) 
υπο’αρίθµ. ∆.Υ./18-11-71 έγγραφο της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας προς τον 
κ.Επιθεωρητήν Μοιρών, ούτινος ενυπογράφως ελάβοµεν γνώσιν: {…}.                        

                                       Α π οφ α σ ί ζ ο µ ε ν:  
Α) Καθ’εκάστην Κυριακήν, πρωίαν οι µαθηταί των ∆΄, Ε΄, Στ΄τάξεων, προσερχόµενοι  εις 

το Σχολείον θ’αναχωρούν εν σώµατι, ολίγον προς της ενάρξεως της δοξολογίας, δι’ εκ-
κλησιασµόν εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Νεκταρίου, συνοδευόµενοι εκάστην φοράν εκ δυο διδ/λων 
του Σχολείου, επί του παρόντος και µέχρι επιτεύξεως λειτουργίας του σχολείου ως 8/θεσίου, 
οπότε οι συνοδοί δάσκαλοι δύνανται να αυξηθούς εις τρεις. 

Β) Οι µαθηταί των Α΄και Β΄ τάξεων θα εκκλησιάζονται µετά των γονέων αυτών, 
εξαιρέσει µιας φοράς καθ’έκαστον µήνα, καθ’ην, εφ’όσον  ο καιρός το επιτρέπει  κατά την πε-
ρίοδον του Χειµώνος, ούτοι θα εκκλησιάζωνται µετά των λοιπών  µαθητών του Σχολείου»  

(Γ.Α.Κ. Ν. Η., ΕΚΠ.38, ΦΑΚ.16).  
 

Επίσης έκτακτος εκκλησιασµός διεξάγεται κατά τις θρησκευτικές εορτές (Τριών 
Ιεραρχών, εορτασµός πολιούχου, Υπαπαντής Σωτήρος, ακολουθίες χαιρετισµών) και κατά τις  
εθνικές επετείους στις οποίες, κατά την υπό µελέτη περίοδο,  προστίθεται : «η Επανάστασις 
της 21ης Απριλίου», και οι συνεορταζόµενες κατά την πρώτη Κυριακή µετά την 29η Αυ-
γούστου,  ηµέρα του Εφέδρου πολεµιστή και της πολεµικής αρετής των Ελλήνων, µε την ε-
πέτειο συντριβής των κοµµουνιστοσυµµοριτών στο Γράµµο και στο Βίτσι. Απαγορεύεται ε-
πίσης ρητά,  µε διαταγή Νοµάρχη, κοινοποιηθείσης  ιεραρχικά στους εκπαιδευτικούς,  ο προ-
γραµµατισµός σχολικών δραστηριοτήτων, όπως:  «η εξόρµησις των µαθητών δια την µάχην 
της Ακτής, Υγείας και Πολιτισµού», σε ώρες που συµπίπτουν µε την τέλεση της Θείας λει-
τουργίας ή µε άλλες εκδηλώσεις  θρησκευτικού χαρακτήρα: «Η συµβολή των Ελληνοπαίδων 
εις την Μάχην της Ακτής, {…} είναι προσφορά  έργου κοινωνικής και ηθικής σηµασίας και 
ένεκα τούτου δέον να συµµετάσχωσιν  προθύµως , χωρίς όµως δια της συµµετοχής των να 
παρεµποδίζωνται  της ασκήσεως των θρησκευτικών των καθηκόντων. Όθεν παραγγέλλοµεν ότι 
εν ουδεµία περιπτώσει  επιτρέπεται να ορίζητε ώραν εξορµήσεως των µαθητών δια τον ανω-
τέρω σκοπόν  κατά την πρωίαν των Κυριακών και µεγάλων εορτών, προ του πέρατος της Θείας 
λειτουργίας» ( αριθ.πρωτ. 19/75/23-06-71, Γ.Α.Κ. Ν. Η, ΕΚΠ. 16, ΦΑΚ.45).   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις  ιδιόχειρες Ετήσιες Γενικές Εκθέσεις Πεπραγµένων δηµοτι-
κών σχολείων παρατηρείται σχετική  αναφορά,  µε τον τίτλο:  Εκκλησιασµός και Κατηχητικά 
Σχολεία. Παρατίθενται στοιχεία για  τον αριθµό των ηµερών εκκλησιασµού και το επίπεδο 
συµµετοχής των µαθητών επί του συνόλου των φοιτησάντων: « Ο εκκλησιασµός των µαθητών 
υπήρξεν τακτικός, Εκκλησιάσθηκαν 37 φορές  καθ’όλον το διδακτικόν έτος. Κατεβλήθη προ-
σπάθεια να προσέρχωνται όσον το δυνατόν περισσότεροι. Ο αριθµός των εκκλησιαζοµένων  επί 
90 φοιτώντων  ήτο κατά µέσον όρον 70-75»(Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων 1967-68,  2/θεσίου 
δηµοτικού σχολείου Ροδιάς, Γ.Α.Κ .Ν. Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.114). 493  

                                                 
493
Σε σχέση πάντως µε ανάλογα στοιχεία του προηγούµενου σχολικού έτους  1966-67 για το ίδιο 

σχολείο, , παρατηρείται σταθερότητα : «38 φοράς καθ’όλον το διδακτικόν έτος», 85-95 µαθητές επί 100 
φοιτώντων» (Έκθεση Πεπραγµένων σχολικού έτους 1966-67, Γ.Α.Κ. Ν. Η., ό.π.).    
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Εξάλλου, µε κοινοποιηθείσα διαταγή της Νοµαρχίας, «εις εκτέλεσιν ∆ιαταγής του 
Υπουργείου Εσωτερικών και «προς γνώσιν και ακριβήν συµµόρφωσιν», αφού επισηµαίνεται  
η βαρύνουσα σηµασία του εκκλησιασµού των τοπικών αρχόντων και των δηµοσίων υπαλ-
λήλων  στην τόνωση του θρησκευτικού συναισθήµατος των πολιτών και ιδιαιτέρως των νέων 
της υπαίθρου, «επιβάλλεται όπως οι δηµόσιοι υπάλληλοι εκκλησιάζονται τακτικώς , ίνα ούτοι 
ως ηγέτις τάξις των πόλεων και χωρίων δίδουν το παράδειγµα εις τους πολίτας. Επίσης, στην 
προσπάθεια εµπλουτισµού της πρότυπης εικόνας του δασκάλου- δηµοσίου υπαλλήλου µε το 
γνώρισµα του πιστού Χριστιανού Έλληνα οικογενειάρχη, προκειµένου να αποβεί υποδειγ-
µατικός ο υπηρεσιακός και ιδιωτικός βίος του, σηµειώνεται: « {…}όπως συστήσετε εις τους 
υφ’ υµάς υπαλλήλους όπως εκκλησιάζονται τακτικώς µετά των οικογενειών των  {…}» (1130/ 
33/17.8.67 Εγκύκλιος επιθεωρητή Β’ Περιφέρειας Ρεθύµνης, Φάκελος Εγκυκλίων Επι-
θεωρητών ∆ηµοτικού Σχολείου Πρινέ).  

Το δηµοτικό σχολείο κατά την επταετή δικτατορία ως Ιδεολογικός Μηχανισµός του 
Κράτους (Αλτουσέρ, Λ.1994, 82-88), «κανοναρχεί» τους τροφίµους του µε τη συνδροµή του 
εκκλησιαστικού µηχανισµού και την αξιοποίηση γνωρισµάτων  των ιδεολογικών διεργασιών. 
Μαθητές και δάσκαλοι καλούνται να ζήσουν «εν χριστιανική ιδεολογία»,494 δηλαδή στην  
ελληνοχριστιανικά καθορισµένη παράσταση του κόσµου,  µετέχοντας στις ενδεδειγµένες πρα-
κτικές (εκκλησιασµού, µετάληψης κ.λπ. ) που την υποστασιοποιούν υλικά.  Η διαπότισή τους 
µε τα χριστιανικά ιδεώδη,  ως συνέπεια της ιδεολογικής τους έγκλησης (υπό την έννοια του 
Αλτουσέρ),495 διευκολύνει την αναγνώριση  του εθνοσωτήριου έργου και τη νοµιµοποίηση 
των πρακτικών της έκνοµης εξουσίας του απριλιανού καθεστώτος, εν ονόµατι του κυρίαρχου 
ιδεολογήµατος της περιόδου:  την  αναδηµιουργία της Ελλάδος των Ελλήνων Χριστιανών.    

 

                                                 
494 Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση της χριστιανικής ιδεολογίας από τον Αλτουσέρ, 
βλ. ό.π 112-118. 
495 Αναφερόµαστε στη βασική θέση του Αλτουσέρ για την ιδεολογική έγκληση των ατόµων ως υ-
ποκειµένων, βασισµένης στη λειτουργία της διπλής διάπλασης µεταξύ υποκειµένου και ιδεολογίας 
(Αλτουσέρ,Λ., ό.π., 107): «Υπαινισσόµαστε δηλαδή ότι ιδεολογία «δρα» ή «λειτουργεί» έτσι που να 
στρατολογεί τα υποκείµενα ανάµεσα στα άτοµα (και στρατολογεί τους πάντες) ή να µεταµορφώνει τα 
άτοµα σε υποκείµενα (και µεταµορφώνει τους πάντες). Τούτο επιτυγχάνεται  χάρη σε εκείνην την πολύ 
συγκε-κριµένη επιχείρηση που θα ονοµάσουµε έγκληση και που θα µπορούσαµε να παραστήσουµε  µε την 
ει-κόνα της κοινότυπης καθηµερινής αστυνοµικής κλήσης: «Ε, εσείς εκεί κάτω!» (ό.π., 110 και για την 
αναλυτική συζήτηση της µεταµόρφωσης του ατόµου σε υποκείµενο που ζει «εν ιδεολογία», βλ. ό.π, 
107-112).   
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14.2. Φοίτηση των  µαθητών του δηµοτικού σχολείου  σε  κατηχητικα σχολεια   
  
  
Στη διανυόµενη «ιστορική» εποχή της κατάπτωσης των δογµατικών και υλιστικών 

θεωριών και υπό την απειλή  µάλιστα του κινδύνου «της ψυχράς µηχανής και της εστερη-
µένης ανθρωπισµού επιστήµης»,  κρίνεται αναγκαία, σύµφωνα µε τα στελέχη της εκπαίδευ-
σης,  η µόρφωση ηγέτιδας οµάδας πνευµατικών ανθρώπων, για την αποκατάσταση της ενό-
τητας «Επιστήµης» και «Ανθρώπου». Το αποτελεσµατικότερο µάλιστα µέσο για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού, θεωρείται το Κατηχητικό σχολείο, µε το σκεπτικό ότι η «εν παιδεία και 
νουθεσία Κυρίου διαπαιδαγώγησις και ψυχική καλλιέργεια ενέχει µεγίστην λυτρωτικήν δύναµιν 
εις καιρούς κοινωνικών κλυδωνισµών {…}» (διαταγή εκπαιδευτικού συµβούλου,  υπ’αρίθµ. 
1704/30-10-1971, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.91 ).  

Η αποδοχή της αλληλοσυµπληρούµενης παιδευτικής δράσης κατηχητικού και σχολείου,   
µε σκοπό την «έλλογο περιστολή των φυσικών ορµών και την υπαγωγή τούτων υπό τον έλεγχον  
των πνευµατικών» και περεταίρω  «την ηθική και εθνικοκοινωνική περιθωράκιση των νέων, 
καθ’ών, τόσα δόλια και πεπυρωµένα κινούνται σήµερον βέλη» (ό.π),  αποτελεί αξίωµα των 
εκπαιδευτικών ηθών της περιόδου και συνιστώσα των  εξωσχολικών δραστηριοτήτων  του 
σχολείου στα πλαίσια της ελληνοχριστιανικής αγωγής. Ως εκ τούτου  το σχολείο καλείται να 
συνεργαστεί µε την εκκλησία για την υλοποίηση του ρόλου της στον τοµέα της κατήχησης 
του µαθητικού πληθυσµού, σε επίπεδο τόσο διάθεσης ανθρώπινων πόρων (δάσκαλοι –κα-
τηχητές) όσο και υλικοτεχνικών υποδοµών (παραχώρηση σχολικών αιθουσών κ.λπ.).  

 Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται συστηµατικά µε την αποστολή σχετικών εγκυκλίων 
από τα στελέχη της εκπαίδευσης,  η  υπόµνηση των σκοπών λειτουργίας του,  η συµπερίληψή 
του στην εξωσχολική καθηµερινότητα των µαθητών και περεταίρω η  εθελοντική ενίσχυση 
της λειτουργίας του από το διδακτικό προσωπικό των σχολείων, µε το σκεπτικό ότι: «καταλ-
ληλότεροι και αρµοδιότεροι» για την επίτευξη των σκοπών του κατηχητικού σχολείου, «δεν 
είναι οι µονόπλευροι ιδεολόγοι, οι εκ µιας σκοπιάς θεωρούντες τη ζωήν, αλλ’οι ολοκληρωµένοι, 
οι ικανοί δια την καθολικήν θεώρησιν της ζωής{…}. Οι ενάρετοι, οι τον χαρακτήραν  των στα-
θερώς διαµορφώσαντες, οι µη υποκείµενοι εις τον κίνδυνον  αποηθικοποιήσεως, ως είναι οι 
Εκπαιδευτικοί, είναι ανάγκη να πλησιάσουν  και ενθαρρύνουν τους πεπλανηµένους  και υποη-
θικώς  διαβιούντας» (ό.π.)  

Εξάλλου, στην ίδια  διαταγή του Εκπαιδευτικού Συµβούλου Κ.Μ., µε θέµα: «Οργάνω-
σις και λειτουργία Κατηχητικών σχολείων»(ό.π.), αφού  αναφέρεται η συµβολή της εκκλη-
σίας στην εδραίωση και καταξίωση του θεσµού:  «η αγαθή επίδρασις  των από  ετών και  καθ’ 
άπασαν την χώραν  λειτουργούντων, υπό την αιγίδα της Εκκλησίας  και των άξιων και πεπνυµέ-
νων Ιεραρχών,  αυτής κατηχητικών σχολείων»,  παρατίθενται  παράµετροι της απόδοτικής λει-
τουργίας τους και κυρίως της αποτελεσµατικής επιλογής περιεχοµένων και µεθόδων δράσης, 
όπως: εργασία, «µη περιοριζοµένη εις την προφορικήν µόνον και κηρυγµατικήν διδασκαλίαν  
και εις την επανάληψιν  των εν τοις σχολείοις  διδασκοµένων» αλλά στοχευµένη στην  ατοµική 
και συλλογική βίωση των ηθικών κανόνων και  στην εφαρµογή ανάλογων δράσεων, συµβα-
τών µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα µαθητών και εφήβων. Επισηµαίνεται επίσης: «Από 
των τοιούτων και άλλων πολλών εκτροπών προφυλάσσει  η άφθονος  ποικίλη, συστηµατικώς 
προγραµµατιζοµένη, σκοπίµως κατευθυνοµένη  και εις την αξιοποίησιν  των εξαγοµένων εκά-
στοτε ηθικών και θρησκευτικών διδαγµάτων αποβλέπουσα δράσις. Τοιαύτη δράσις λ.χ. δύναται 
να είναι η δηµιουργία αναγνωστηρίων, η οργάνωσις χορωδιών και χορευτικών συγκροτηµάτων, 
προς διάδοσιν  των εθνικών χορών και δηµωδών ασµάτων, η συγκρότησις ορειβατικών και φυ-
σιολατρικών εν γένει οµίλων, ο καταρτισµός οµάδων κοινωφελούς δράσεως  και αλληλο-
βοηθείας, η οργάνωσις διαφόρων ηθικοπλαστικών εκδηλώσεων κ.τ.λ» (ό.π.).  
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Στο κατηχητικό σχολείο επιδιώκεται η εγγραφή µαθητών και εργαζόµενων εξωσχο-
λικών νέων και νεανίδων. Η εγγραφή είναι προαιρετική και για τις δύο κατηγορίες εγγρα-
φοµένων και γίνεται κατόπιν κινητοποίησής τους µε ευθύνη του σχολικού µηχανισµού.  Ο δά-
σκαλος  πάντως,  φαίνεται να επιφορτίζεται  µε το καθήκον προσέλκυσης µαθητών, µε το 
σκεπτικό ότι «ταύτα συµβάλλουν εις την Ελληνοχριστιανικήν διαπαιδαγώγησιν της νεότητος δια 
της καλλιεργείας πνεύµατος χριστιανικής πίστεως και αγάπης» (εγκ.2923/93/3-12-1968, 
Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ.87). Επιπρόσθετα,  «παραλλήλως προς τας συστάσεις  και παρο-
τρύνσεις  προς εγγραφήν  και φοίτησιν εις τα κατηχητικά σχολεία, «ει δυνατόν, των µαθητών, 
δέον να καταβληθούν προσπάθειαι προσελκύσεως  και των εξωσχολικών νέων, προς εξουδε-
τέρωσιν των αρνητικών  επ’αυτούς  επενεργειών της κοινωνίας  και προς υποβοήθησίν των  
εις τον σχηµατισµόν ορθού προγράµµατος ζωής» (ό.π.). 

 Καθήκοντα κατηχητή, αναλαµβάνει ο εφηµέριος της ενορίας ή µέλος του συλλόγου 
διδασκόντων. Τηρείται απουσιολόγιο και η επιθεώρηση  ενηµερώνεται επιγραµµατικά, κατά 
την υποβολή των ετήσιων Εκθέσεων Πεπραγµένων,  για τα χαρακτηριστικά φοίτησης των 
εγγεγραµµένων µαθητών, καθώς και για άλλες παραµέτρους λειτουργίας του: «Το κατη-
χητικόν σχολείον ελειτούργησεν καθ’όλην τη διάρκεια του σχολικού έτους υπό την δ/νσιν του 
εφηµερίου Π.Τ.»496 ή «Εις την ενορίαν Ροδιάς ελειτούργησεν και Κατηχητικόν Σχολείον µε 
κατηχητήν τον διδ/λον του σχολείου Ν.Π. Εις τούτο ενεγράφησαν  23 µαθηταί και 31 µαθήτριαι. 
Εκ του αριθµού των φοιτώντων δεν εσηµείωσαν ουδεµίαν απουσίαν οι 8{…}» ( Ετήσια Έκ-
θεσις Πεπτραγµένων σχολικού έτους 1967-68,  2/θεσίου ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδιάς,               
Γ.Α.Κ. Ν. Η., ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.114). Το ποσοστό πάντως των εγγεγραµµένων µαθητών, τουλά-
χιστον στην περίπτωση του ∆ηµ. Σχολ. Αγίας Βαρβάρας και µε βάση τα αριθµητικά στοιχεία 
των µηνιαίων εκθέσεων λειτουργίας, κυµαίνεται από το 1967-1970 γύρω στο 30%. Σχετικές 
αναφορές αρχειακού υλικού καθιστούν σχεδόν βέβαιη τη χρήση ειδικών βοηθηµάτων, για τη 
διδασκαλία µαθηµάτων στο κατηχητικό, χωρίς όµως να παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισµού 
τους. Τα µαθήµατα διεξάγονται στους χώρους της εκκλησίας ή αν δεν επαρκούν, σε αίθουσες 
του σχολείου, «υπό τον όρον ότι θα αναλάβωσιν την καθαριότητα των διδακτηρίων, καθ’ας 
ηµέρας  χρησιµοποιούν ταύτα και την δαπάνην προς αποκατάστασιν  της προξενηθησοµένης  
παρ’αυτών φθοράς εις τα Έπιπλα και το ∆ιδακτήριον του Σχολείου» (εγκ.αριθ.πρωτ. 1699/ 
33/24-11-67, Αρχ. ∆.Σ.. Πρινέ, αταξινόµητο υλικό). Κατά τη λήξη του διδακτικού έτους, 
διοργανώνεται ειδική τελετή, µε οµιλία προς τους γονείς, ψαλµούς θρησκευτικών ασµάτων 
και απαγγελίες ποιηµάτων εθνικοθρησκευτικού χαρακτήρα. 

 Εξάλλου, επισηµάνσεις  του εκπαιδευτικού συµβούλου Κ.Μ., για την ανάγκη αποφυ-
γής ακροτήτων  στην πράξη: « {…}πρέπει παραλλήλως  ν΄ αποφεύγηται  η δηµιουργία κλίµα-
τος, ξένου προς τα διαφέροντα  και τους συµφυείς προς την ηλικίαν και τον προορισµό των 
νέων πόθους  και εκτρέποντος πολλάκις  εις υποκριτικήν συµπεριφοράν  και µαρασµόν της παι-
δικότητος αυτών. {…}.  Τα  Κατηχητικά δεν είναι και δεν πρέπει να είναι σχολεία αρνήσεων  
και απαγορεύσεων, αίτινες κατά κανόνα οδηγούν εις την υποκρισίαν ή την στηλιτικήν νέκρωσιν.  
Η ορθή θέσις επιβάλλει  την απόκτησιν βιωµάτων, προαγόντων, την δια της δράσεως, τελείωσιν 
του ατόµου»  (ό.π.), καθώς και στερεοτυπικές εκθέσεις πεπραγµένων δηµοτικών σχολείων, 
στις οποίες παρατίθενται ποσοστικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους και αποσιωπούνται 
τα ποιοτικά, δηµιουργούν σοβαρές υπόνοιες για την τήρηση των προαναφερόµενων  παραµέ-
τρων κατά τη λειτουργία του.  

Πράγµατι, η συµβολή του στην ουσιαστική αναβάθµιση της σχολικής ζωής,  ως  πρό-
ταση  παροχής ευκαιριών δηµιουργικής αξιοποίησης του εξωσχολικού χρόνου και πολύ-
πλευρης ανάπτυξης του ατόµου, µε την εφαρµογή µεθόδων ενεργητικής.µάθησης –θεσµικό 
ζητούµενο σύµφωνα µε τον εκπαιδευτικό σύµβουλο Κ.Μ - δεν τεκµηριώνεται. Αντίθετα, ως 

                                                 
496 Πρόκειται για πανοµοιότυπες αναφορές σε  Ετήσιες Εκθέσεις Λειτουργίας του 6/θεσίου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Αγ. Βαρβάρας κατά τα σχολικά έτη 1969-70 και  1970-71, Γ.Α.Κ. Ν. Η., ΕΚΠ. 34,  ΦΑΚ. 
73. 
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προβαλλόµενη  εξωσχολική δραστηριότητα εθνικοθρησκευτικού χαρακτήρα, κατά την υπό 
µελέτη περίοδο,  φαίνεται να συγκροτεί ένα παράλληλο µε το σχολείο υποστηρικτικό πλαίσιο 
διάχυσης των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών,  περιορίζοντας αισθητά,  µάλιστα,  τις ευκαιρίες 
έκθεσης των µαθητών  σε αντίξοα ιδεολογικά περιβάλλοντα.  
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14.3. Συµµετοχή  των µαθητών σε  άλλες εξωσχολικές οργανώσεις  
 
Με την παρότρυνση εγγραφής και φοίτησης των µαθητών στα κατηχητικά ή στις 

κατονοµαζόµενες στη συνέχεια οργανώσεις αποδεκτών ιδεολογικών κατευθύνσεων, 497 κα-
ταβάλλεται προσπάθεια προσανατολισµού και εποπτείας της εξωσχολικής δράσης της µαθη-
τιώσας  νεολαίας. Παράλληλα επιδιώκεται η εξασφάλιση της συµβολής του σχολείου στη λει-
τουργία τους: «Εις εκτέλεσιν της υπ’αρίθµ. 153359Α/εγκ.119/23-09-68 ∆/γής του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας «Περί εγγραφής µαθητών εις Σώµατα Ελλήνων Προσκόπων, Αλκίµων και 
Ελλήνων Οδηγών» παρακαλούµεν δια την όσον το δυνατόν συµπαράστασιν  υµών εις το έργον 
των ∆ιοικούντων τας οργανώσεις ταύτας και της ηµετέρας συµµετοχής εις τας ∆ιοικήσεις 
αυτών, ως και δια την παρότρυνσιν των µαθητών προς εγγραφήν εις τα κατά τόπους τµήµατα 
των Οργανώσεων τούτων» (εγκ.αριθ.πρωτ. 2923/93, 3-12-1968, ό.π). Ο υπουργός Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων είναι κατηγορηµατικός και εύγλωττος συγχρόνως, σχετικά µε τα 
κριτήρια  αποκλεισµού και εποµένως και  της άδειας λειτουργίας των εγκεκριµένων οργανώ-
σεων: «Οφείλωµεν εξάλλου να υποµνήσωµεν ότι ποικίλαι οργανώσεις αντεθνικών και αντι-
κοινωνικών επιδιώξεων

498 ενεφανίσθησαν τα τελευταία έτη υπό αθώους και συγκινητικούς τι-
τλους και προσεπάθησαν να παρασύρουν την µαθητιώσαν νεότητα, π.χ εξωραϊστικοί και εκδρο-
µικοί σύλλογοι,  συντονιστικαί επιτροπαί εργαζοµένων µαθητών κ.ά.  Η ευθύνη του σχολείου 
δια τη συµµετοχήν µαθητών εις οργανώσεις και επιτροπάς είναι τεραστία. Εις ουδεµίαν ορ-
γάνωσιν επιτρέπεται να µετέχουν οι µαθηταί πλην της του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων, του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νεότητος και της φοίτησης εις τα Κατηχητικά Σχολεία» (εγκ. 
αριθ.πρωτ. 65710/53/16-05-67, ό.π.).499  

Εξάλλου, ιδιαίτερα  αποκαλυπτικά για τις προσδοκίες των κυβερνώντων από τη δρα-
στηριοποίηση των προαναφερόµενων οργανώσεων στο χώρο της µαθητιώσας νεολαίας, είναι 
το ποιόν και η δράση των Αλκίµων κατά τη δικτατορία και ειδικότερα η προσπάθεια διαπαι-

                                                 
497 Υπενθυµίζεται ότι µε διαταγή του αρχηγού του ΓΕΣ αντιστράτηγου Οδυσσέα Αγγελή καταργούνται 
279 σύλλογοι και οργανώσεις νεολαίας, αµέσως µετά την επιβολή της δικτατορίας (Λεντάκης, Α. 
2000, 334). Για την οργάνωση της λειτουργίας των υπόλοιπων - οι οποίες φαίνεται να υπηρετούσαν τις 
ιδεολογικές ανάγκες του καθεστώτος- καθώς και γενικότερα για τη χάραξη της κυβερνητικής πολιτι-
κής προς τη νεολαία,  τις οργανώσεις της και τα έντυπά της (ή όπως σχολιάζει ο Α. Λεντάκης: «της 
θετικής πολιτικής για τον αποπροσανατολισµό, την αδρανοποίηση αλλά και τον προσεταιρισµό της 
νέας γενιάς», (ό.π., 335),   συστήθηκε  µε τον Α.Ν. 351/20-09-68, ιδρύθηκε η ∆/νση Νεότητος, υπό την 
εποπτεία της Γενικής  ∆ιεύθυνσης Κυβερνητικής Πολιτικής του Υπουργείου  Προεδρίας (ό.π.). Στη 
συνέχεια κατόπιν απόφασής της ανατέθηκε σε ειδική επιτροπή Γερµανών ψυχολόγων η εισήγηση 
πολιτικής για την επεξεργασία των τρόπων προσέγγισης των φοιτητών, των  µαθητών, της εργαζό-
µενης νεολαίας και τους µαζικούς συλλόγους. Στο πλαίσιο αυτό, σύµφωνα µε την απόρρητο απολο-
γισµό του σχετικού επιτελεσθέντος έργου από τον Γενικό ∆/ντή της ∆/νσεως Νεότητος Στ. Σκανδάλη 
(ΑΝΤΙ, 1970,  18, 34, όπως παρατίθεται στο Λεντάκης, Α.,  ό.π., 336) ): «α) Εγένετο υπό της ∆/νσεως 
Νεότητος Γενικόν Σχέδιον αντιµετωπίσεως των προβληµάτων της Ελληνικής Νεότητος κατά το οποίον 
τίθενται τόσον οι στόχοι  και αι προϋποθέσεις πραγµατώσεως  αυτών από θεωρητικής απόψεως, όσον 
και η πρακτική εφαρµογή  τούτων από απόψεων µελετών, διαφωτίσεως και οργανώσεως. {…}Συγκε-
ντρώθηκαν στοιχεία επί του τρόπου οργανώσεως  και λειτουργίας Προσκόπων – Αλκίµων και  Οδηγών 
{…} (ό.π.).  
498 Σ’αυτήν την κατηγορία προφανώς εντάσσονται και οι κατηργηµένες οργανώσεις όπως: Ο 
Σύνδεσµος Νέων και Φοιτητών δια τον Πυρηνικόν Αφοπλισµόν  Μπέρτραντ Ράσσελ, η ∆ηµοκρατική 
Νεολαία Λαµπράκη, η Συντονιστική Επιτροπή  Εργαζοµένων Νέων Ελλάδος,  ο  Σύλλογος  Εργαζο-
µένων Φοιτητών Σπουδαστών, εξωραϊστικά σωµατεία, όπως ο Φιλοπρόοδος   Σύλλογος Ανθουπόλεως 
κ.άλ. (ό.π., 334). 
499 Ας σηµειωθεί ότι λίγες µέρες πριν είχε γνωστοποιηθεί η προαναφερθείσα διακήρυξη της κατάρ-
γησης των οργανώσεων.  
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δαγώγησης των µελών της κατά τα ιδεώδη της 4ης Αυγούστου.500 Επί δικτατορίας, πάντως, το 
σώµα  αναδιοργανώνεται «επί νέων Εθνικών  Κοινωνικών και  Χριστιανικών  βάσεων και   
τυγχάνοντας  ιδιαίτερης φροντίδας από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, πολλαπλασιάζει 
τον αριθµό των εγγεγραµµένων  µελών της.501 Αδιευκρίνιστη  παραµένει ωστόσο  η συµβολή 
του στη διαµόρφωση του εξωσχολικού βίου του µαθητικού πληθυσµού της δηµοτικής εκ-
παίδευσης, αφού η παρουσία του, τουλάχιστον στην  εκπαιδευτική περιφέρεια Κρήτης, δεν 
προκύπτει από τη µελέτη του διαθέσιµου αρχειακού υλικού. Σύµφωνα όµως µε προφορική 
µαρτυρία, οργάνωση Αλκίµων, «ως φυτώριο στελεχών στα χνάρια του Μεταξά», φαίνεται να 
δραστηριοποιείται στην πόλη του  Ηρακλείου, χωρίς όµως επιτυχία. Σ’αυτή, όπως αναφέρει ο 
δάσκαλος Α.Τ., συµµετείχαν παιδιά υποστηρικτών του καθεστώτος. Ο ίδιος  µάλιστα, νέος 
δάσκαλος, παροτρύνθηκε από τον επιθεωρητή του να εγγραφεί, χωρίς τελικά να το πράξει 
(Συν.3). 

Επίσης η   δραστηριοποίηση δασκάλων και µαθητών στο σώµα των Ελλήνων Οδηγών 
φαίνεται να συσχετίζεται µε τις ιδεολογικές ανάγκες του καθεστώτος.  Γενικότερα, το οδηγικό 
παδαγωγικό πρόγραµµα, στοχεύοντας στην εγχάραξη εθνικοθρησκευτικών αξιών, όπως: 
φιλοπατρία και πίστη στο Θεό,502 προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες αυτοδιοίκησης και ατο-
µικής προόδου, αξιοποιώντας εναλλακτικές διδακτικές µεθόδους (βίωµα, αυτενέργεια κ.λπ.).  
Η υλοποίηση του κατά την υπό µελέτη περίοδο, περιλαµβάνει την οργάνωση εκδηλώσεων 
ψυχαγωγικού και µορφωτικού χαρακτήρα, εντός και εκτός σχολικού χώρου,  µε στόχο κυρίως 
την προαγωγή  της ελληνικής παράδοσης (λαϊκή τέχνη, εθνικοί χοροί κ.λπ.),  βασικής συ-
νιστώσας του ελληνοχριστιανικού ιδεολογήµατος.  

Πρόκειται για την επιλογή «παιδαγωγικών πρακτικών», που δοµούν  ένα αποδοτικότερο 
πλαίσιο µετάδοσης των κυρίαρχων ιδεολογικών µηνυµάτων.503  Αν ληφθεί υπόψη ότι «η 
ιδεολογία δεν είναι τόσο ένα περιεχόµενο όσο ένας τύπος σχέσης για την πραγµάτωση του 
περιεχοµένου» (Bernstein, B.1991, 166), στην περίπτωση της λειτουργίας  Σ.Ε.Ο., ο ψυχα-
γωγικός και χαρακτήρας των εκδηλώσεων (χοροί, κατασκηνώσεις, διαγωνισµοί κ.λπ.) και οι 

                                                 
500 Και ειδικότερα µε βάση τις επιδιώξεις και τις πρακτικές της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας (Ε.Ο.Ν), 
που ως γνωστό, κατά τη µεταξική δικτατορία λειτουργεί ως συµπληρωµατικός φορέας αγωγής, µε 
µονοπωλιακή παρουσία στο χώρο των οργανώσεων. Υπενθυµίζεται ότι  µε τον Α.Ν. 1798/1939 «Περί 
Εθνικής και Ηθικής Αγωγής της Νεολαίας» το σώµα Ελλήνων προσκόπων καταργείται, µε το πρό-
σχηµα της ανάγκης ενότητας και ενιαίας κατεύθυνσης των οργανώσεων της νεολαίας. Στο πλαίσιο 
αυτό µάλιστα  απαγορεύεται  η σύσταση κάθε άλλης οργανώσεως µε κοινούς σκοπούς (Σπαθαράκη, Α. 
2001, 124). Πάντως το καθεστώς της 21ης Απριλίου,  διαφοροποίησε της στάση  του απέναντι στο το 
Σώµα των Προσκόπων, αφού,  όπως τονίζεται από τον Α. Λεντάκη, δεν το διάλυσε,  αλλά επιχείρησε 
να το διαβρώσει (Λεντάκης, Α., ό.π, 336).   
501 Ως σώµα συγκροτήθηκε το 1948 µε σκοπό την στρατιωτική προπαίδευση των νέων.  Στην πορεία 
της επηρεασµένη  από νεοφασιστικές οργανώσεις, υιοθέτησε ανάλογες  πρακτικές που παραπέµπουν 
ευθέως στις οργανωτικές αρχές της µεταξικής Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας. Προδικτατορικά, υπό 
την ηγεσία ατόµων,  φίλα προσκείµενων σε  παρακρατικές  νεοφασιστικές   οργανώσεις επιδίδεται σε 
εθνικιστική προπαγάνδα µε έµφαση στην ανάδειξη των στρατοκρατικών ιδεωδών της Αρχαίας Σπάρ-
της. Επί δικτατορίας οργανωτικός υπεύθυνος ορίζεται ο Κ. Πλεύρης, ιδρυτής της οργάνωσης 4ης Αυ-
γούστου και στενός συνεργάτης του Ι. Λαδά. Η δράση της χρηµατοδοτήθηκε µε µεγάλα ποσά από το 
καθεστώς. Αξίζει επίσης  να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της επταετίας  τα µέλη της κυκλοφο-
ρούσαν µε στρατιωτικές στολές όπλα και περιβραχιόνια Αλκινοµίας και κλοµπς.  (Αναλυτικότερα για 
τη δράση των Αλκίµων, βλ. Λεντάκης, Α., ό.π., 333-342).  
502 Με την επίκληση του  τρίπτυχου «Πίστην στο Θεό, Αγάπη στην πατρίδα, Αγάπη στο διπλανό σου», 
η ιδρύτρια του Ελληνικού Οδηγισµού, Ειρήνη Καλλιγά, σηµατοδότησε τις ιδρυτικές αρχές του ελλη-
νικού τµήµατος το 1932 (Για παρουσίαση της ανάπτυξης του Οδηγισµού στην Ελλάδα, βλ. 
www.seo.gr .  
503 Ας σηµειωθεί ότι µε τον όρο «σύστηµα µηνυµάτων» ο Bernstein στη θεωρία των κωδίκων α-
ναφέρεται στο πλαίσιο µετάδοσης και πρόσληψης της γνώσης. Υπό το πρίσµα αυτό, οι νοµιµο-
ποιητικές λειτουργίες του σχολείου και η άσκηση κοινωνικού ελέγχου εδράζονται στη σύζευξη του 
«τι»  (σχο-λική  γνώση)  µε το «πώς» (παιδαγωγικές πρακτικές). Αναλυτικότερα, Bernstein, B. 1991, 
63-64. 
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αυξηµένες ευκαιρίες βιωµατικής µάθησης,  συγκροτούν ένα ελκυστικό και άρα αποτελεσµα-
τικότερο πλαίσιο µαθησιακών εµπειριών, διευκολύνοντας τις ιδεολογικές αναπα-ραγωγικές 
λειτουργίες του σχολικού µηχανισµού.  

Ως εκ τούτου, η  συνεργασία του Σ.Ε.Ο. µε την εκπαίδευση καθίσταται επιθυµητή και 
µάλλον αγαστή, όπως προκύπτει από τη επίσηµη στήριξη της παρουσίας της στη σχολική 
ζωή.504 Σε κάποιες µάλιστα εκπαιδευτικές περιφέρειες, όχι µόνο προωθείται αλλά και  
επιβάλλεται. Υπό τις συνθήκες αυτές,  µέλη του  διδακτικού  προσωπικού  των σχολείων  
εξαναγκάζονται να παρακολουθήσουν ταχύρρυθµα επιµορφωτικά σεµινάρια  εκπαίδευσης 
στις οδηγικές  αρχές και στο τελετουργικό διεξαγωγής συγκεντρώσεων, προκειµένου στη 
συνέχεια να  συµβάλλουν στη διάδοση των οδηγικών αρχών στα πλαίσια της εξωσχολικής 
ζωής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µαρτυρία  δασκάλας,  που υπηρετούσε κατά την υπό µελέτη 
περίοδο στη Φαρκαδώνα του Ν. Τρικάλων,  ιδιαίτερα αν συνεκτιµηθεί το γεγονός της διε-
θνούς βράβευσης της περιφέρειας  Θεσσαλίας το 1969, για την προσφορά της στον Οδηγισµό, 
µε το διεθνές έπαθλο “Donald Ross.” Η  Χ.Β.) εξοµολογείται:  «Κατηχητικό δεν θυµάµαι να 
κάνω. Αλλά µας αναγκάσανε να κάνουµε οδηγισµό {…}.  Αντέδρασα παρά πολύ αλλά µετά µε 
πίεσαν. Ήταν εντολή της εθνικής κυβέρνησης. ∆εν  µπορούσα να αρνηθώ  (Συν.1).  

Οι εκπαιδευµένοι δάσκαλοι αναλαµβάνουν έτσι, σε συνεργασία µε άλλους βαθµοφό-
ρους της οργάνωσης (Αρχηγός, υπαρχηγός, εφορευτική επιτροπή),  την υποχρέωση διε-
ξαγωγής εβδοµαδιαίων εκπαιδευτικών  συγκεντρώσεων, σε µαθητές δηµοτικής και µέσης εκ-
παίδευσης και σε εξωσχολικό χώρο (αίθουσα γεωργικού συνεταιρισµού κ.λπ.). Η όλη προ-
σπάθεια ανάπτυξης και δράσης των τοπικών οργανώσεων  του οδηγισµού φαίνεται να αυτo-
χρηµατοδοτείται. Η  εξεύρεση πόρων,  για την κάλυψη των εξόδων µετακινήσεων και συµ-
µετοχής σε οδηγικές εκδηλώσεις, περιφερειακής ή ευρύτερης εµβέλειας (εκθέσεις ειδών λαϊ-
κής τέχνης, επιδείξεις  εθνικών χορών από τοπικές οργανώσεις  κ.λπ.), επιχειρείται µέσα από 
τη διεξαγωγή τοπικών εκδηλώσεων, όπως διοργάνωση αποκριάτικων χορών κ.λπ.  (Συν.1). 

 Οι εν λόγω δράσεις, αν και  θεωρητικά τουλάχιστον σκοπεύουν στη µετάδοση των α-
ξιών του  οδηγικού  παιδαγωγικού  συστήµατος,  κατά την υπό µελέτη περίοδο, υπό την κηδε-
µονία του απριλιανού καθεστώτος, φαίνεται να προσλαµβάνουν διαφωτιστικό χαρακτήρα. Η 
Χ.Β. επισηµαίνει: « Ο οδηγισµός εθεωρείτο, την εποχή που µιλάµε,  όργανο διαφώτισης. Εγώ 
προσωπικά έκανα ό, τι µου κατέβαινε. Ούτε τελετουργικά, χαιρετισµούς και τέτοια, ούτε τίποτα. 
∆εν τα κατάλαβα και δεν τα εφάρµοσα ποτέ.  Συγκεντρώσεις όµως έκανα, δεν µπορούσα να κά-
νω διαφορετικά. Αν µε ρωτήσετε τι µου έµεινε απ’όλη αυτήν την ιστορία,  θα σας απαντήσω χο-
ροί και εκδροµές. Τουλάχιστον διασκεδάζαµε. Μάθαµε χορούς, συµµετείχαµε σε πανθεσ-
σαλικές εκδηλώσεις στο Βόλο, µε εθνικούς χορούς. Θυµάµαι ακόµη τις υπέροχες στολές των 
συγκροτηµάτων{…}» (Συν.1).   

Είναι εµφανές.  ότι η αντιστοιχία ή αναντιστοιχία της δοµής και του περιεχοµένου των 
προαναφερόµενων πρακτικών µε τις επιδιώξεις του Σ.Ε.Ο και συνακόλουθα η αποτελε-
σµατικότητά τους εξαρτάται από το αξιολογικό σύστηµα και τη βούληση των δρώντων προ-
σώπων.  Ενώ φαινοµενικά πράττεται ό, τι επιβάλλεται, στην πράξη υπονοµεύεται, όταν κατά 
την υλοποίηση  της εκπαιδευτικής διαδικασίας  από το δρων  υποκείµενο, αγνοούνται συνει-
δητά τα  στοιχεία που απάδουν  µε τις ερµηνείες του ρόλου του,  ενώ  προβάλλονται,  όσα κα-
θιστούν ιδεολογικά ανώδυνη και ουδέτερη την εµπλοκή του. Συνεπώς,  ο εξαναγκασµός του 
σε δράση από τη θέση του εκπαιδευτή, δεν συνεπάγεται και ουσιαστική συµµόρφωση. Α-
σφαλώς τέτοιες µαρτυρίες, όχι µόνο φωτίζουν και  τη βιωµένη λειτουργία των εξωσχολικών 

                                                 
504 Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά το 1939, το ελληνικό οδηγικό σώµα, αυτοδιαλύεται, γιατί, όπως α-
ναγράφεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της οργάνωσης, αρνείται να δεχθεί τις παρεµβάσεις του µε-
ταξικού καθεστώτος. Κατά την επταετή δικτατορία, υπό αυστηρό καθεστώς λογοκρισίας,  εγκρίνεται η 
λειτουργία του, η οποία, όπως υποστηρίζεται, επικεντρώνεται σε θέµατα εκπαίδευσης στην  αυτό-
διοίκηση των οµάδων.   
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οργανώσεων και συνακόλουθα τις πιθανές  εκτροπές  της από το θεσµικά αναµενόµενο, αλλά 
αναδεικνύουν ποιότητες εσωτερικής αντίστασης σε περιπτώσεις  φαινοµενικής υποταγής.  

Εξάλλου, φανερή είναι η παρουσία του Ε.Ε.Σ.Ν στη σχολική ζωή της περιόδου.  Ερυ-
θροσταυρικά ιδεώδη,  όπως: η παροχή Πρώτων Βοηθειών, η αρωγή στους ενδεείς, η προ-
σφορά κοινωφελούς έργου, συµπορεύονται µε τις ηθικοπλαστικές επιδιώξεις της αγωγής. Η 
µαθήτρια Α.Π.,  της Ε΄τάξης,  δηµ.σχολ. υπαίθρου κατά το σχολικό έτος 1968-69,  αναδεικνύ-
οντας πτυχές της µαθητικής εµπλοκής  στα πλαίσια της ερυθροσταυρικής δράσης,  θυµάται: 
«Με είχε ορίσει ο δάσκαλός µου υπεύθυνη για τη συλλογή των χρηµάτων του περιοδικού του 
ερυθρού σταυρού. Μου άρεσε πολύ η όλη διαδικασία. Μοίραζα τα περιοδικά στους συµµαθητές 
µου που ήταν συνδροµητές και µέσα σε µια εβδοµάδα περίπου  µάζευα τα χρήµατα και τα έδινα 
στο δάσκαλο. {…} Μαθαίναµε πώς έπρεπε  να κάνουµε καλές πράξεις, να βοηθάµε τους φτω-
χούς, να είµαστε χρήσιµοι στην κοινωνία.{…}.  Απ’ τα τεύχη εντύπωση µου έκαναν οι φω-
τογραφίες. Για να είµαι ειλικρινής δεν τα πολυδιάβαζα. Ο δάσκαλος όµως,  µας µιλούσε συχνά 
για το έργο του Ερυθρού Σταυρού, αν και τότε δεν καταλαβαίναµε και πολλά πράγµατα. Πά-
ντως είχα συνδέσει το έργο του µε την προσφορά στους συνανθρώπους που µας έχουν ανάγκη,  
όπως λέει και η θρησκεία µας» (Συν.12).  

Η προαγωγή των ερυθροσταυρικών ιδεών διευκολύνεται από τους όρους οργάνωσης 
και λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου και ειδικότερα από τις θεσµικές προβλέψεις τοµέων  
δραστηριοποίησης των  µαθητικών κοινοτήτων. Ο ∆/ντής του ∆ηµ. Σχολ. Αγ. Βαρβάρας στην 
ετήσια έκθεση λειτουργίας του σχολείου του κατά το σχολικό έτος 1970-71, αναφέρει: «{…}  
Οι µαθητές εις τον τοµέα εξωσχολικής ζωής και κοινοτικής αναπτύξεως {…}συµµετείχον εις 
οµάδας  Ε.Σ.Ν (Πρώται Βοήθειαι, διάδοσις περιοδικού, αποστολή δεµάτων, λευκώµατος κ.λπ. 
{…}» ( Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ 34, ΦΑΚ.73). Γενικότερα, η  συνεργασία σχολείων  µε τον Ε.Ε.Σ.Ν 
περιλαµβάνει τις παρακάτω εκπαιδευτικές πρακτικές (αριθ. πρωτ. 2023/17/04/72, Γ.Α.Κ.Ν.Η,  
ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.91):  

-Χρηµατική ενίσχυση του Ε.Ε.Σ, µε τη συµβολή του σχολείου στη διενέργεια των  
ετήσιων εράνων του και την κυκλοφορία του µαθητικού εντύπου έκδοσης του ίδιου.  Στο 
πλαίσιο αυτό,  ζητείται από τους επιθεωρητές «η συµπαράστασις» των  εκπαιδευτικών, µε την 
προβολή του εθνικού και ανθρωπιστικού  έργου της οργάνωσης, «δι’ οµιλιών  προς τους µα-
θητάς όσον και δια συστάσεων προς τους γονείς των {…}, ώστε να δυνηθεί ο Ε.Ε.Σ να αντα-
πεξέλθει ευχερέστερον εις την ευόδωσιν των  προσπαθειών του»  (εγκ. αριθ.πρωτ. 1616/51/10-
11-67, Αρχ.∆ηµ.Σχ. Πρινέ, αταξιν. υλικό). Οι µαθητές εµπλέκονται ενεργά στη διακίνηση του 
εντύπου είτε ως συνδροµητές είτε αναλαµβάνοντας την πώλησή του στην ευρύτερη κοι-
νότητα.  Η συλλογή των συνδροµών γίνεται από τον υπεύθυνο µαθητή κάθε τάξης (βλ. 
Συν.12, ό.π.) 

-Καθηµερινή, κατά το δυνατόν, έµπρακτη εφαρµογή «ευγενών ερυθροσταυρικών ιδεω-
δών» από τους µαθητές (Πρώτες βοήθειες, κοινωφελείς δράσεις κ.λπ.) και  ενηµέρωση του 
Γραφείου Σχολικής ∆ράσεως του Ε.Ε.Σ µε την αποστολή σχετικού φωτογραφικού υλικού. 
Στα πλαίσια µάλιστα του  εορτασµού της ∆ιεθνούς ηµέρας Ερυθρού Σταυρού (8 Μαΐου) το 
1972,  προτείνονται πρακτικές  όπως:  οµιλίες για την προσωπικότητα και το έργο του ιδρυτή 
του  Ερρίκου Ντυνάν καθώς και  διάδοση  του συνθήµατος : «Ο Ερυθρός Σταυρός σύνδεσµος 
µεταξύ των ανθρώπων» 

-Υλοποίηση άλλων δράσεων, όπως: Συµµετοχή των µαθητών σε προκηρυχθέντες δια-
γωνισµούς του Ε.Ε.Σ. ή σε διεθνείς εκθέσεις ερυθροσταυρικής δραστηριότητας,  µε τη συγ-
γραφή εκθέσεων505 ή την κατασκευή χειροτεχνηµάτων ανάλογου περιεχοµένου, δηµιουργία 
λευκωµάτων σχολικής αλληλογραφίας, δηµιουργία πινάκων σχολικής τέχνης µε θέµατα από 

                                                 
505 Υπενθυµίζεται ότι γενικότερα  η συγγραφή εκθέσεων για κάποιο επίκαιρο θέµα (αποταµίευση, Έτος 
αναδασώσεως 1972 κ.λπ.)  ήταν συνήθη πρακτική 
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τη σχολική ζωή και τη δράση των εγγεγραµµένων στην οργάνωση.  Η συµµετοχή των σχο-
λείων στις προαναφερόµενες δράσεις διεξάγεται µέσω των οικείων επιθεωρήσεων.  

-Ορισµός δασκάλου ως Γενικού Υπευθύνου για τον Ε.Ε.Σ.Ν, µε αρµοδιότητα την ορ-
γάνωση των µαθητών σε οµάδες ανά τάξεις  ή και το χωρισµό τους σε  υποοµάδες ενδιαφε-
ρόντων,506  για τη διδασκαλία και άσκηση δεξιοτήτων, όπως:  παροχή  πρώτων βοηθειών,  υ-
γιεινής, κολύµβησης, τήρησης καθαριότητος, διακόσµησης του διδακτηρίου, λειτουργία σχο-
λικού φαρµακείου, καλλιέργεια σχολικού κήπου κ.λπ. Έτσι η ερυθροσταυρική δραστηριότη-
τα, στα σχολεία τουλάχιστον που συνεργάζονται µε τον Ε.Ε.Σ, φαίνεται να εντάσσεται και να 
εκδηλώνεται σε ποικίλους τοµείς της σχολικής ζωής. Ο ∆/ντής του δηµοτικού σχολείου Ρο-
διάς, στην ιδιόχειρη Γενική Έκθεση των Πεπραγµένων  του Σχολικού Έτους 1967-68 και στο 
πεδίο «Σχολική και Εξωσχολική ∆ράσις»,  αναγράφει :  

 
« Οι µαθηταί  του σχολείου απετέλουν 2-3 οµάδας, αναλόγως  της λειτουργίας  του 

σχολείου, Ερυθροσταυριτών. Υπεύθυνος των οµάδων τούτων ήτο  ο διευθυντής του σχολείου. Ε-
διδάσκοντο διά των εκάστοτε παρουσιαζοµένων περιπτώσεων των παροχών πρώτων βοηθειών 
δια του  παραδείγµατος του διδ/λου των την αγάπην προς τον πλησίον, την παροχή υλικής 
βοηθείας εις ενδεείς  µαθητάς  του σχολείου, την βοήθειαν εις τους πνευµατικώς  αδυνάτους α-
πό τους επιµελείς εις τα µαθήµατα. Εβοήθησαν πολλάκις  διά την καθαριότητα της πλατεία του 
χωριού και ανέλαβον  εξ’ολοκλήρου  την καθαριότητα των  εντός και εκτός σχολείου  σχολικών 
χώρων και των αφοδευτηρίων. Εξετέλουν προθύµως  και αφιλοκερδώς θελήµατα  µεγαλυτέρων 
των και παρέσχον  πληροφορίας εις τους διερχοµένους περιηγητάς επί του αµέσου περιβάλ-
λοντος των{…}.»(Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29,  ΦΑΚ. 114) 

 
Η συνεργασία  των δηµοτικών σχολείων στον Ε.Ε.Σ.Ν είναι προαιρετική  και διεξάγεται 

µέσω της συµπλήρωσης και αποστολής έντυπης αίτησης από το διευθυντή στο αρµόδιο τµήµα 
του Ε.Ε.Σ.Ν. Ωστόσο, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της συναφών σκοπών κίνησης 
των σχολείων,  τίθενται υπόψη του επιθεωρητή,  µέσω των  ετήσιων  εκθέσεων  λειτουργίας 
σχολείου και της αποστολής, επίσης, σχετικών  πινάκων από το  Γραφείο  Σχολικής ∆ράσεως 
της οργάνωσης. Επιπρόσθετα, η συµβολή των σχολείων στη εγχάραξη των ερυθροσταυρικών 
ιδεωδών,  αξιολογείται και επιβραβεύεται ηθικά από τους ιθύνοντες, κατά την προσπάθεια 
δηµιουργίας κινήτρων µεγιστοποίησής της: «Ο Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός Νεότητος διά 
του υπ’ αρίθµ {…} εγγράφου του γνωρίζει ηµίν τα σχολεία της Περιφέρειας άτινα εσηµείωσαν 
εξαίρετον, λίαν αξιόλογον και αξιόλογον  Ερυθροσταυρικήν δράσιν {…}, ως κάτωθι: {…}. Τους 
∆/ντάς των ανωτέρω σχολείων συγχαίροµεν και ηµείς  και τους παρακαλούµεν να συνεχίσουν 
εργαζόµενοι υπέρ των ιδανικών του Ε.Ε.Σ.Ν τους δε υπολοίπους καλούµεν να τους µιµηθούν» 
(εγκ. αρίθ. Πρωτ. 460/12/4-4-68, Αρχ. ∆ηµ.Σχ.Πρινέ, αταξινόµ. υλικό).      

Σε κάθε περίπτωση η πολιτική του καθεστώτος απέναντι στις εξωσχολικές οργανώσεις, 
διαφοροποιείται αισθητά από την αντίστοιχη της µεταξικής δικτατορίας, αν και ταυτόσηµα 
φαίνεται να είναι τα βασικά κίνητρα ενασχόλησης και των δυο δικτατορικών καθεστώτων 
µαζί της (ανάγκη δηµιουργίας πολιτικού ερείσµατος και απόσπασης της λαϊκής συναίνεσης). 
Στην υπό µελέτη περίοδο δεν θεσµοθετείται ούτε  ανακηρύσσεται σε συµπληρωµατικό θεσµό 
αγωγής, υπό τη στενή κρατική εποπτεία και µε µονοπωλιακή παρουσία κατά τα πρότυπα της 
Ε.Ο.Ν,  καµιά από τις εγκεκριµένες οργανώσεις νεολαίας.  Είναι επίσης γεγονός, ότι µε 
εξαίρεση ίσως την πιο σθεναρή παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νεότητος και σε 
κάποιες µάλλον µεµονωµένες περιπτώσεις, του Οδηγισµού, στη διαµόρφωση σχολικών δρά-
σεων,  παραµένουν έξω από το σχολείο, ως  προαιρετικές αλλά αµφίβολης αποδεκτικότητας 

                                                 
506 Ενδεικτικά βλ. (Γενική Έκθεση Πεπραγµένων Σχολ. έτους 1967-68,  ∆ηµ.Σχολ. Ροδιάς, Γ.Α.Κ.Ν.Η, 
ΕΚΠ.29,  ΦΑΚ. 114  και Πρακτικόν 2ον ∆ηµ. Σχ. 5ου Ηρακλείου, 12-09-70, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 16, 
ΦΑΚ. 26).   
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προτάσεις αξιοποίησης του εξωσχολικού χρόνου. Ζητείται βέβαια η συνδροµή του σχολικού 
µηχανισµού σε διάφορους τοµείς δράσης τους (κυκλοφορία περιοδικού Ε.Ε.Σ.Ν, συµµετοχή 
µαθητών σε οµάδες ερυθροσταυριτών, έρανος υπέρ Ε.Ε.Σ.Ν, παρότρυνση εγγραφής κ.λπ.), 
αλλά δεν παραχωρείται επίσηµος σχολικός  χρόνος - όπως στην περίπτωση της  µεταξικής 
Ε.Ο.Ν.,507-  για τη ευόδωση των επιδιώξεων τους. Η εγγραφή και συµµετοχή  του µαθητικού 
πληθυσµού σ’αυτές,  άπτεται της  βούλησής του.  

Επίσης το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρατηρείται  για τη λειτουργία του σώµατος των 
Αλκίµων, το οποίο και συσχετίζεται από τον Α. Λεντάκη - χωρίς ωστόσο, επαρκή τεκµη-
ρίωση- µε τους φασιστικούς προσανατολισµούς του (της οργάνωσης) και τις προθέσεις του 
καθεστώτος για τη δηµιουργία Νεολαίας κατά τα φασιστικά πρότυπα (Λεντάκης, Α., ό.π., 
336-337), δε φαίνεται να έχει αντίκρισµα στη σχολική πράξη, τουλάχιστον του πρωτοβάθµιου 
σχολείου. Εξάλλου, παρά τις επισηµάνσεις των επιθεωρητών, τουλάχιστον στις περιπτώσεις 
που εξετάστηκαν και µε βάση τις σχετικές καταγραφές σε εκθέσεις λειτουργίας σχολείων, ως 
επιλεγόµενες δράσεις της περιόδου, εµφανίζονται η φοίτηση των  µαθητών  στα κατηχητικά 
σχολεία και η δραστηριοποίησή τους σε οµάδες ερυθροσταυριτών,  Η βιωσιµότητά τους,  ό-
µως,  αν εξαιρέσουµε τη µάλλον σχετικά σταθερή παρουσία του κατηχητικού στο δηµοτικό 
σχολείο της περιόδου,  είναι αµφίβολη.  508 

    

                                                 
507 Υπενθυµίζεται ότι κατά τη µεταξική δικτατορία το  αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµά-
των διαµορφώθηκε κατάλληλα, προκειµένου να διασφαλιστεί χρόνος για τη δράση  της Ε.Ο.Ν  στο 
σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό η ηµέρα Τετάρτη δόθηκε στην οργάνωση για τη διαπαιδαγώγηση των 
µαθητών/µελών της Ε.Ο.Ν των τεσσάρων µεγάλων τάξεων. Οι ώρες διδασκαλίας της Τετάρτης κατά-
νεµήθηκαν  στις υπόλοιπες µέρες και στο ελεύθερο απόγευµα του Σαββάτου (Σπαθαράκη, Α., ό.π., 113 
και για τις επιπτώσεις της επιβολής της Ε.Ο.Ν στη σχολική ζωή της περιόδου, βλ. Αλεξίου, Ε.1983, 
51-52).   
508 Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην περίπτωση του δηµοτικού σχολείου Αγ. Βαρβάρας, η ερυθρο-
σταυρική κίνηση αρχίζει το Σεπτέµβριο 2009 και διακόπτεται το Μάιο 1969.  Αντίθετα το κατηχητικό 
συνεχίζει σταθερά τη λειτουργία του από την προδικτατορική περίοδο, χωρίς µάλιστα ουσιαστικές αυ-
ξοµειώσεις στον αριθµό εγγεγραµµένων µαθητών    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ:  ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ      
 
15.1. ∆ιεξαγωγή  εκδηλώσεων  εθνικοθρησκευτικού χαρακτήρα   
          
Πρόκειται για εκδηλώσεις κυρίως εθνικοθρησκευτικού χαρακτήρα,  που διεξάγονται  σε 

σχολικούς ή εξωσχολικούς χώρους (πλατεία χωριού, πνευµατικά κέντρα, αίθουσες γεωργικών 
συνεταιρισµών κ.λπ.), ενώπιον των τοπικών αρχών και των γονέων των µαθητών,  µε την ευ-
καιρία θρησκευτικών,  εθνικών, τοπικών εορτών και άλλων επετείων. Εντάσσονται στον το-
µέα πνευµατικών εκδηλώσεων της σχολικής ζωής και ακολουθούν κατά βάση  το παγιωµένο 
τελετουργικό τυπικό του εκπαιδευτικού παρελθόντος (εκκλησιασµός, παρελάσεις, τέλεση 
σχολικών  εορτών µε ψαλµούς θρησκευτικών ύµνων ή εθνικών ασµάτων, απαγγελίες ποιηµά-
των, θεατρικές παραστάσεις,  κ.λπ.).  

H τέλεση και αποτελεσµατική διοργάνωση «των τε νοµοθετηµένων και διατασσοµένων 
και των εκ της σχολικής ζωής, προερχοµένων προαιρετικών σχολικών εορτών, αίτινες ως και 
πάσα άλλη εορτή αποτελούν αναγκαιότητα της ζωής», προβάλλεται ως πολυδύναµο µέσο α-
γωγής, παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα (εγκ.αριθ. πρωτ.3110/126/16-12-71,  
Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 91).  Σε σχετική εγκύκλιο του Εκπαιδευτικού Συµβούλου Κ.Μ. - 
κείµενο ιδιαίτερης παιδαγωγικής ευαισθησίας- εξαίρεται η επίδρασή τους στην προαγωγή των 
σκοπεύσεων της  αισθητικής και κοινωνικής αγωγής, µε την παροχή ευκαιριών βιωµατικής 
µάθησης: «{…} ∆ιά  των εορτών, αίτινες αναγνωρίζονται, ουχί µόνον ως άριστον µέσον  αγω-
γής αλλά και ως βασική µορφή  διδασκαλίας και σχολικής εργασίας, οι µαθηταί και γνώσεις 
προσοικειούνται  ευχαρίστως και αβιάστως  και αισθητικώς  και ενορατικώς προάγονται και 
κοινωνικάς αρετάς διδάσκονται εµπράκτως  και εµπειρίας χρησίµους  και βιώµατα ευχάριστα 
αποκτούν δι’ολοψύχου συµµετοχής» (εγκ.αριθ. πρωτ. 3110/126/16-12-71, ό.π.). Η τέλεση µά-
λιστα εορτών εθνικοθρησκευτικού περιεχοµένου, υπό την προϋπόθεσιν της οργανικής σύν-
δεσής τους µε τη διδακτική πράξη και σχολική ζωή,  θεωρείται καταλυτικός παράγοντας από-
τελεσµατικής και αβίαστης  εθνικής και θρησκευτικής αγωγής των µαθητών. Επίσης, οι  εν 
λόγω δράσεις προσεγγίζονται ως δίαυλοι των εθνικοθρησκευτικών βιωµάτων των κατοίκων 
της υπαίθρου (εγκ.αριθ.πρωτ. 588/ 37/28-05-72,  Γ.Α.Κ.Ν. Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ 91)· θέση που 
απηχεί  την αντίληψη της ευρύτερης µορφωτικής αποστολής του σχολείου  µε στόχο την  κοι-
νοτική  ανάπτυξη.    

Ως εκ τούτου,  η άρτια διοργάνωση  και εκτέλεση γενικότερα των δηµόσιων σχολικών 
εµφανίσεων (σχολικές γιορτές, παρελάσεις κ.λπ.), η ουσιαστική και συνεπώς επωφελής πα-
ρουσία του κοινού, καθώς και η συµµετοχή  του σχολείου σε εορταστικές εκδηλώσεις σε επί-
πεδο Κοινότητας, ∆ήµου, Νοµαρχίας, κ.λπ., αποκτά κοµβική θέση στο πρόγραµµα λειτουρ-
γίας του και κατά την περίοδο της επταετούς δικτατορίας.509  

Μάλιστα για την αποφυγή φαινοµένων ατελούς προγραµµατισµού τους, προβάλλονται 
σηµαντικά «εσωτερικά» χαρακτηριστικά τους, όπως η υποχρεωτικότητα, η καθολικότητα και 
η ποιότητα της συµµετοχής µαθητών και ευρύτερου κοινού,  µε την επίκληση κυρίως της ανα-
ντικατάστατης παιδευτικής αξίας του βιώµατος  (Erlebnis) που προκαλούν  στους συµµετέ-
χοντες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν σχετικές παραινέσεις του εκπαιδευτικού συµβού-
λου Κ.Μ. στους εκπαιδευτικούς, σε εγκύκλιό του µε θέµα: «Καταρτισµός προγράµµατος και 

                                                 
509 Σε προηγούµενη µελέτη µας είχαν εντοπισθεί και ανάλογες προσεγγίσεις αναφορικά  µε τη διοργά-
νωση και διεξαγωγή σχολικών εορτών. Είχε έτσι  διαπιστωθεί η προσπάθεια ιδεολογικής αξιοποίησης 
των προαναφερόµενων δράσεων. Αναλυτικότερα, για το ρόλο των σχολικών εορτών και συναφείς 
παιδαγωγικές πρακτικές στο δηµοτικό σχολείο του  Νέου  Κράτους,  βλ. Σπαθαράκη, Α., ό.π., 144-
146. 
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οργάνωσις των δηµοσίων εκδηλώσεων των Σχολείων» (ό.π.): «{…}Η συµµετοχή του Σχολείου 
και των Εκπαιδευτικών εις τας νοµοθετικώς καθιερωµένας εθνικάς και τοπικάς εορτάς είναι 
υποχρεωτική, δι’ό και  εις ουδεµίαν περίπτωσιν  επιτρέπεται η σχολική αποχή.  {…}. Καθολική 
δέον να είναι η συµµετοχή των µαθητών εις τας εορτάς και τας παρελάσεις, διότι κατ’αυτάς 
δηµιουργούνται βιώµατα διήκοντα δι ‘όλου του βίου και αποτελούντα ασπίδα κατά πάσης 
αντικοινωνικής  εν των µέλλοντι διαβρώσεως {…}»  (ό.π.). 

Ωστόσο κατά την υπό µελέτη περίοδο,  οι αλλαγές  που σηµειώνονται σε δοµικά αλλά 
και ποιοτικά-εσωτερικά χαρακτηριστικά τους, προσδίδοντας έντονο πολιτικοϊδεολογικό χα-
ρακτήρα στο περιεχόµενό τους, φανερώνουν ουσιαστικά την ηγεµονία παραπαιδαγωγικών 
κινήτρων στη νοηµατοδότηση του ρόλου τους. Αναφερόµαστε:  

α) Στην επιβολή του ενιαίου τύπου σχολικών εκδηλώσεων, µέσω λεπτοµερούς καθο-
ρισµού οργανωτικών παραµέτρων τους, για τη διασφάλιση οµοιόµορφων και ιδεολογικά συµ-
βατών παιδαγωγικών πρακτικών και τη µετατροπή της σχολικής ζωής σε ελεγχόµενο επικοι-
νωνιακό πεδίο. 

Συνήθης, σύµφωνα µε τα σχολικά ήθη αλλά και αναµενόµενη –αν συνεκτιµηθούν ο 
συγκεντρωτικός χαρακτήρας της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής καθώς και οι έντονοι ε-
θνικοθρησκευτικοί  προσανατολισµοί αγωγής της περιόδου510- είναι η επιβολή ενιαίου  τρό-
που εορτασµού σε όλα τα σχολεία της επικράτειας. Επιχειρείται έτσι, η κεντρική ρύθµιση και 
η αυστηρή εποπτεία του κανονιστικού πλαισίου διεξαγωγής των δηµόσιων εµφανίσεων του 
σχολείου (σχολικές γιορτές, παρελάσεις κ.λπ.),  τόσο  µέσω της θεσµοθέτησης και λειτουρ-
γίας  της Κεντρικής Επιτροπής Εορτασµού,  νέου οργάνου, εποπτευόµενου άµεσα από την 
Προεδρία της Κυβέρνησης, όσο και µε την  έκδοση σχετικών  διαταγών από ανώτατα κυβερ-
νητικά στελέχη (Αντιπρόεδρος της Εθνικής Κυβέρνησης κ.λπ.). Σε τοπικό επίπεδο, την ευ-
θύνη κατάρτισης προγράµµατος εορτασµού φέρει η Νοµαρχία. Ως εκ τούτου, το σχολείο 
καλείται να εναρµονίσει τη δράση του, σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της και πάντα  σε 
στενή  συνεργασία και µε άλλες  τοπικές αρχές.   

Ο συγκεντρωτισµός και η οµοιοµορφία, ως κύρια χαρακτηριστικά της κρατικής ρητο-
ρικής στον τοµέα της σχολικής ζωής, φαίνεται να καθιστούν σίγουρη τη ζητούµενη συµ-
µόρφωση του εκπαιδευτικού µηχανισµού σε επίπεδο σχολικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό,  προσδιορίζονται µε σαφήνεια βασικές παράµετροι της πραγµατοποίησής τους, όπως: ο 
χρόνος και τρόπος εορτασµού. Ως προς το χρόνο τέλεσής τους, παραγγέλλεται: «Αι οµιλίαι 
και λοιπαί εξωσχολικές εκδηλώσεις θα γίνονται  την παραµονήν  των εορτών  και ουχί την προ-
παραµονήν. Εις τα χωρία  και τας κωµοπόλεις  (ενίοτε εις τας µικράς πόλεις ) αι εκδηλώσεις 
αύται  δύνανται να λαµβάνουν χώραν και κατ’αυτήν την ηµέραν» (ό.π.). Ως προς τον τρόπο, 
προσδιορίζονται βασικοί άξονες του τελετουργικού τυπικού. Σε κάθε περίπτωση, κατά τα 
καθιερωµένα σχολικά ήθη, η σχολική εορτή περιλαµβάνει εναρκτήρια προσευχή από µαθητές 
ή τη  χορωδία του σχολείου,  εκφώνηση λόγου, απαγγελίες εµµέτρων και πεζών λογοτεχνη-
µάτων, δραµατοποιήσεις κειµένων ιστορικού ή θρησκευτικού περιεχοµένου, εθνικά άσµατα, 
εθνικούς χορούς, λήξη µε τον ψαλµό του εθνικού ύµνου.  

Η εκτέλεση τοπικών και εθνικών χορών, εξάλλου,  κατέχει σηµαντική θέση στο πρό-
γραµµα των σχολικών εορτών αλλά και γενικότερα των εορταστικών επιλογών  του κάθε-
στώτος, συµπορευόµενη µε το εθνικιστικό πνεύµα της περιόδου. Χαρακτηριστική είναι η σχε-
τική διαπίστωση δασκάλας: «Η Ελλάδα είχε µετατραπεί σε ένα απέραντο χοροδιδασκαλείο. 
Άρτον και θεάµατα.» (Συν.1). Ο εορτασµός µάλιστα της επετείου 21ης Απριλίου σε σχολεία 
της υπαίθρου, φαίνεται να περιλαµβάνει ή να καταλήγει οπωσδήποτε την υλοποίηση χορευ-
τικού προγράµµατος σε δηµόσιο συνήθως χώρο (πλατεία χωριού κ.λπ.) και µε επιβεβληµένη  
άρρητα, την ενθουσιώδη συµµετοχή των δηµόσιων λειτουργών: «Μόλις είχα γυρίσει στη Φαρ-

                                                 
510 Υπενθυµίζεται ότι η απόδοση εθνικού χρώµατος στη σχολική ζωή και πράξη κατά την επταετία, 
αποτελεί προϋπόθεση της ελληνοπρεπούς αγωγής (βλ. Σκοπός λειτουργίας και τοµείς δράσης του 
δηµοτικού σχολείου ).  
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καδόνα  µετά τις διακοπές του Πάσχα.511  Βρήκα γλέντι έτοιµο στην πλατεία. Εορτή της 21ης 
Απριλίου. Χόρεψα και εγώ. Αν δεν µε βλέπανε να χορεύω … καταλαβαίνεις, θα µε κατέτασσαν 
στους αντίπαλους του καθεστώτος και µετά …απόλυση. Και ο χορός ακόµη ήταν µέσα στα κα-
θήκοντά µας!» (Συν.1)  

Χαρακτηριστικές είναι οι οδηγίες  του επιθεωρητή Γόρτυνος Σ.Σ., στα πλαίσια  του 
επίσηµου  εορτασµού   της πρώτης επετείου της 21ης Απριλίου και πριν την θεσµοθέτησή της,  
ως εθνική εορτή,  µε το Β.∆. 157/69 (Φ.Ε.Κ. 44/Α΄/69):  

«{…} κατά την 2αν Μαΐου τ.ε., ηµέραν Πέµπτην, {…}θα πραγµατοποιηθούν οµιλίαι προς 
τους µαθητάς «Περί της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967» και σχολικαί  εορταστικαί εκ-
δηλώσεις  κατά τας µ.µ. ώρας (εις κατάλληλον διάκοσµον, σηµαιοστολισµόν κ.λπ.) παρουσία 
των Αρχών και των κατοίκων, προπαρασκευασµέναι  και εµπεριστατωµέναι, ώστε να σηµειώ-
σουν επιτυχία. Κατ’αυτήν θ’αναπτυχθεί, υπό καταλλήλου οµιλητού, το επιτελεσθέν κατά το 
διαρρεύσαν έτος , Έργον υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως  εις όλους τους τοµείς Κρατικής 
δραστηριότητος {…}, ίνα εν αγάπη και οµονοία και αλληλεγγύη  δι υλικήν, πνευµατικήν, ηθικήν 
και εθνικήν  προκοπήν και ανάτασιν σύσσωµος η Ελλάς  προσηλωµένη εις τα Εθνικά Ιδεώδη, 
βαδίσει την οδόν των πεπρωµένων της και επιτύχει η αναληφθείσα υπό της Εθνικής Κυ-
βερνήσεως προσπάθεια αναγεννήσεως και αναδηµιουργίας. Το λοιπόν εορταστικόν πρόγραµµα 
θα περιλαµβάνει απαγγελίας, σκετς, άσµατα και εν τέλει εθνικούς και τοπικούς χορούς µε συµ-
µετοχήν ει δυνατόν νέων και νεανίδων και των βουλοµένων εκ των λοιπών κατοίκων {…}» 
(εγκ.αριθ. πρωτ. 1077/41/12-04-68,  Γ.Α.Κ.Ν.Η ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ. 71).   

Παράλληλα,  λαµβάνεται µέριµνα για τη ρύθµιση  και άλλων  οργανωτικών ζητηµάτων, 
όπως: έγκαιρη ενηµέρωση των γονέων, µέσω των µαθητών για τις επικείµενες εορταστικές 
εκδηλώσεις, αποστολή γραπτών προσκλήσεων στις τοπικές αρχές, φωταγώγηση και διακό-
σµηση του διδακτηρίου,  το τελετουργικό έναρξης και λήξης τους και άλλα ζητήµατα που ά-
πτονται της ευκοσµίας των µαθητών και των γενικότερων υπευθυνοτήτων των συµµετε-
χόντων. Υπενθυµίζεται επίσης το καθήκον αποστολής  Εκθέσεως Τελέσεως της Σχολικής Εορ-
τής, αµέσως µε τη λήξη της.  

Ο σχολικός µηχανισµός δείχνει να  συµµορφώνεται µε  τις σχετικές υποδείξεις. Το αυ-
στηρά καθορισµένο τελετουργικό τυπικό τηρείται και εµπλουτίζεται και µε άλλες δράσεις της 
ίδιας φιλοσοφίας. Οι ∆/ντές συντάσσουν και αποστέλλουν ιδιόχειρη έκθεση, αµέσως µετά την 
εκδήλωση,  που περιλαµβάνει πεδία, όπως: Εκκλησιασµός µαθητών,512 Χρονολογία ταύτης,  
Σχολική εορτή, Εκτέλεσις προγράµµατος σχολικής εορτής. Η διεξοδική αναφορά των πρακτέων  
στα εν λόγω κείµενα καθιστά δυνατή την εµπεριστατωµένη ενηµέρωση του επιθεωρητή για 
τις δράσεις κάθε σχολείου. Παρουσιάζει επίσης ερευνητικό ενδιαφέρον, αφού παρέχει  πολύ-
τιµες πληροφορίες για τα σχολικά ήθη της συγκεκριµένης περιόδου στον τοµέα των σχολικών 
εκδηλώσεων. Ιδιαίτερα αισθητή είναι η αντιστοιχία των πεπραγµένων µε τα ζητούµενα, 
τουλάχιστον σύµφωνα µε τα παρατιθέµενα στοιχεία στο σχετικό πεδίο περί της  εκτέλεσης 
του εορταστικού προγράµµατος, στο οποίο και  περιλαµβάνεται η σύνοψη της πραγµατοποιη-
θείσας οµιλίας: 

  
«  Έκθεσις Περί εορτασµού επετείου της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967 εις το 

σχολείον»513 
{…}Εκτέλεσις προγράµµατος  
Το εν λόγω εορταστικόν  πρόγραµµα περιελάµβανε: α) την Προσευχήν (Χριστός Ανέστη), 

β) Οµιλία του διδ/λου µε θέµα: « Η Επανάστασις της 21ης Απριλίου 1967», γ) Απαγγελίας 

                                                 
511 Στο δηµοτικό σχολείο της Φαρκαδόνας Τρικάλων  ήταν η θέση που υπηρέτησε ως δασκάλα Χ.Β.  
από το 1967-1971.  
512 Αν πρόκειται για Έκθεσης της εορτασµού των Τριών Ιεραρχών.  
513 Ο τόπος εκτέλεσης διευκρινίζεται, αφού προβλέπεται και  εορτασµός και σε επίπεδο τοπικής αυτό-
διοίκησης.    
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ασµάτων και δ) εθνικούς και τοπικούς χορούς , ως κάτωθι: Η χορωδία του σχολείου έψαλλεν 
το «Χριστός Ανέστη» τρις, πολύ ωραία και εις µαθητής απήγγειλε  ποίηµα σχετικόν µε την 21ην 
Απριλίου.  Ακολούθως έλαβεν τον λόγον ο διδ/λος  του σχολείου Ν.Π.,  ο ο οποίος ανέτπυξεν  το 
επιτελεσθέν κατά το διαρρεύσαν  έτος έργον  υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως  εις όλους τους 
τοµείς κρατικής δραστηριότητας και δη στον τοµέα της εσωτερικής τάξεως και Ασφαλείας {…}. 
514 

Έπειτα οι µαθηταί απήγγειλαν  ποιήµατα εθνικού περιεχοµένου, ετραγούδησαν άσµατα 
και εν τέλει τον Εθνικόν ύµνον. Επίσης εχόρευσαν ενθουσιωδώς Εθνικούς χορούς. Ακολούθως 
διδ/λοι ανταλλάσσοντες χειραψίαν ευχόµενοι  και του χρόνου απήλθον εις τα ίδια.»  

   ( Γ.Α.Κ.Ν. Η, ΕΚΠ 29, ΦΑΚ.114)  
 

Εξάλλου, επισηµαίνεται επανειληµµένα  η ανάγκη οµοιόµορφης  και καλαίσθητης εµ-
φάνισης των συµµετεχόντων στις σχολικές εκδηλώσεις. Έτσι, στις σχετικές εγκυκλίους  το-
νίζεται η ανάγκη επαρκούς άσκησης, προετοιµασίας των τµηµάτων παρέλασης,  καθώς και 
της αντιµετώπισης του προβλήµατος εκκεντρικής κόµµωσης µαθητριών και µαθητών στις 
εντός και εκτός σχολείου (εγκ.αριθ. πρωτ. 2264/61/25-10-67, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 87).  
Στο πλαίσιο αυτό, δίνονται οδηγίες ακόµη και για το επιθυµητό εύρος ηλικίας των συνοδών 
δασκάλων κατά την παρέλαση: «Τα παρελεύνοντα τµήµατα των µαθητών δέον να οδηγώνται 
εις τα µεν γυµνάσια{…}, εις δε τα δηµοτικά υπό νέων διδασκάλων, ώστε να αποφεύγονται σχό-
λια εις βάρος ηλικιωµένων εκπαιδευτικών…..» (εγκ.αριθ. πρωτ. 588/37/28-030-72). Επιδιώ-
κεται, επίσης,  µέσω της µέριµνας των γραφείων επιθεωρήσεων, ο εφοδιασµός όλων των µα-
θητών µε οµοιόµορφες στολές ανά φύλο. Ο Αναπλ. Επιθεωρητού Πεδιάδος Γ.Σ., εκτελώντας 
άµεσα διαταγές ανωτέρων του,  παραγγέλλει:  

«Από του προσεχούς σχολικού έτους άπαντες οι µαθηταί και αι µαθήτριαι των σχολείων 
της Περιφέρειας  πόλεως και υπαίθρου, δέον  να εφοδιασθώσιν  δι ‘οµοιοµόρφων στολών, τα 
αγόρια µπλε πανταλόνι και λευκόν  υποκάµισον, τα κορίτσια µπλε φούστα και λευκόν υπο-
κάµισον, καθ’όσον η οµοιόµορφος εµφάνισις των µαθητών των σχολείων κατά τας παρελάσεις 
και λοιπάς Εθνικάς εκδηλώσεις  προσδίδει ιδιαιτέραν λαµπρότητα και συντελεί εις την επι-
τυχίαν των εκδηλώσεων τούτων. 

∆ιά την επιτυχίαν του σκοπού τούτου οι ∆/νταί των Σχολείων {…} να αναφέρωσι  τον 
αριθµόν  των µαθητών και µαθητριών των σχολείων των οι οποίοι στερούνται  στολής ως κα-
θορίζεται ανωτέρω. Οµοίως δε να αναφέρωσι την απαιτηθησοµένην ποσότητα υφάσµατος  
κα’είδος, κεχωρισµένως  δια τας µαθητρίας και κεχωρισµένως δια τους µαθητάς, προκειµένου 
να εξετασθεί το θέµα της ενιαίας  προµηθείας  υφάσµατος προς επίτευξιν  καλλιτέρας τιµής» 
(εγκ.αριθ. πρωτ. 19/75/23-06-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 28, ΦΑΚ.37).  

 Ζητείται επίσης επιτακτικά η λήψη µέτρων από το σχολείο για την αποφυγή δυσλει-
τουργικών χαρακτηριστικών (χρήση ποικίλων υποδηµάτων από τους µαθητές) και εκτροπών 
από το καθορισµένο τελετουργικό τέλεσης των αθλητικών εκδηλώσεων (γυµναστικές επι-
δείξεις, τελετές λήξης σχολικού έτους, κ.λπ.) ή άλλων δηµόσιων εµφανίσεων των µαθητών µε 
σκοπό την οµοιόµορφη διεξαγωγή τους. Παραγγέλλεται, έτσι :α) Η χρήση οµοιόµορφης και 
άνετης στολής και οµοιόµορφων αθλητικών υποδηµάτων, β) Η έπαρση της σηµαίας να 
γίνεται απ’ευθείας από τον ιστό, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα άσκοπης περιφοράς στον 
αγωνιστικό χώρο, γ) Συγκεκριµένος τρόπος παρέλασης του σηµαιοφόρου και απονοµής 
χαιρετισµού στους επισήµους, 515

δ) Ψαλµός του Ολυµπιακού ύµνου απ’όλους τους µαθητές, 

                                                 
514
Η έκθεση,  στη συνέχεια,   συµπεριλαµβάνει πανοµοιότυπο κείµενο  µε αυτό της εγκυκλίου.  Πρβλ. 

µε την προαναφερόµενη εγκ. αριθ. πρωτ. 1077/41/12-04-68,  Γ.Α.Κ.Ν.Η ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ. 71 
515 Εντυπωσιακή είναι η προσπάθεια λεπτοµερούς καθορισµού των κινήσεων των συµµετεχόντων, 
µέσω της διαταγής αυστηρής εφαρµογής των παρεχόµενων οδηγιών: « Κατά τας παρελάσεις η σηµαία 
δεν καταβιβάζεται  προ των επισήµων. Ο σηµαιοφόρος κρατών την  σηµαίαν  δια της αριστεράς χειρός 
µε λαβήν  δευτέραν και ηµικεκαµµένον τον αγκώνα  απονέµει χαιρετισµόν φέρων τον κοντόν προ του 
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µε τη συνοδεία φιλαρµονικής, όπου καθίσταται δυνατόν ή µαθητικής χορωδίας, ε) η αποφυγή 
αφής της Ολυµπιακής φλόγας, ε) Η εκτέλεση των  ρυθµικών γυµνασµάτων των µαθητών µε 
χρήση είτε κλειδοκυµβάλου και  την καθοδήγηση έµπειρου µουσικού είτε µαγνητοφωνηµένης 
µουσικής, ώστε να επιτυγχάνεται εναρµονισµένη ρυθµική κίνηση µε τη µουσική, στ) Ορκω-
µοσία των αθλητών µε  απαγγελία  συγκεκριµένου αθλητικού όρκου από µαθητή αθλητή 
(εγκ.αριθ. πρωτ. 1716/54/29-11-67, Αρχείο ∆.. Σ.. Πρινέ, Αταξ. Υλικό), ζ) Η υποβολή δικαιο-
λογητικών τέλεσης γυµναστικών επιδείξεων σχολείων, όπως: πρόγραµµα, έκθεσις  τελέσεως, 
φωτογραφικό υλικό από τις πραγµατοποιηθείσες εκδηλώσεις.  

Έτσι, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο το πρόγραµµα γυµναστικών επιδείξεων 
σχολείων κατά την επταετή δικτατορία,  διαµορφώνεται ως εξής:  

� Προσέλευση προσκεκληµένων.  
� Τοποθέτηση σηµαίας στον ιστό,  παρέλαση µαθητών και διδακτικού προσωπικού 

σε φάλαγγες ανά τριάδες, «άδοντες εµβατήριον, προ του συγκεντρωµένου πλή-
θους». 

� Παράταξη ανά τάξη και φύλο σε καθορισµένη θέση του αγωνιστικού χώρου. 
� Προσευχή και ψαλµός εθνικού ύµνου. 
� Οµιλία ∆/ντή – κήρυξη έναρξης από τον αιδεσιµώτατο εφηµέριο. 
� Εκτέλεση προγράµµατος (γυµναστικών ασκήσεων και αγωνιστικών παιδιών  ανά 

τµήµα  και φύλο (Α΄ τµήµα: Α΄- Β΄τάξη κ.λπ.), -  αναµονή των υπόλοιπων  µαθη-
τών, σύµφωνα µε υποδείξεις των δασκάλων, στο χώρο της ανάπαυσης σε στάση 
οκλαδόν. 

� Ορκωµοσία αθλητών µαθητών. 
� Έναρξη ατοµικών αγωνισµάτων, ανά φύλο: δρόµος 40µ, 50µ, άλµα εις µήκος και 

εις ύψος, ρίψις επισκύρου.  
� Παράταξη των αθλητών µαθητών  µε παράγγελµα του δ/ντή, µπροστά από την 

Ελλανόδικο επιτροπή και απονοµή των επάθλων («στέφανα εκ φύλλων δάφνης 
κεκαλυµµένων εκ χρυσοχάρτου») στους νικητές από  τον εφηµέριο. 

� Λήξη εκδηλώσεων από το διευθυντή του σχολείου (Αποχαιρετισµός-ευχαριστίες 
στους  συµµετέχοντες – παραινέσεις στους µαθητές). 

� Μεταφορά της σηµαίας και απόλυση των συντεταγµένων µαθητών . 
Πηγή: Έκθεσις περί τελέσεως γυµναστικών επιδείξεων ∆ηµ.Σχολ. Ροδιάς,  
Γ.Α.Κ.Ν. Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.114).  

Είναι εµφανές, ότι επιδιώκεται η ιδεολογική χρήση των δηµόσιων εµφανίσεων του σχο-
λείου µε την επιβολή άρρητων πρακτικών, που εµπεριέχουν συµβολική βία. Χαρακτηριστικά 
τους,  όπως: η οµοιοµορφία, η ευταξία, η πειθάρχηση, η άµεπτη συµπεριφορά, η συµµετοχή 
σε τελετές εθνικοθρησκευτικού περιεχοµένου,  συντελούν στον εµποτισµό των υποκειµένων 
µε κυρίαρχα ιδεολογήµατα της περιόδου: του Έλληνα- Χριστιανού,  τη συµµόρφωση, την υ-
ποταγή, την υπακοή στους ανωτέρους, την κατάργηση της ατοµικότητας. Επιπρόσθετα, η όλη 
εικόνα των δηµόσιων εµφανίσεων τροφοδοτεί την αίσθηση της ευρυθµίας των κρατικών 
θεσµών,  της ηθικοποιητικής δράσης των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών και περαιτέρω στην 
αποδοχή και αναγνώριση του εθνοσωτήριου έργου της  Εθνικής Κυβέρνησης.   

 
« Έκθεσις τελέσεως σχολικής εορτής των Τριών Ιεραρχών 
 
{…} Σχολική Εορτή: {…} Μετά την απόλυσιν της θείας λειτουργίας, οι µαθητές 

συντεταγµένοι , έχοντες εις το πρόσθιον µέρος  της όλης φάλαγγος δυάδα µαθητών φερόντων 
την Ιερά εικόνα των Τριών Ιεραρχών, επορεύθηκαν εις το σχολείον µετά του διδακτικού 

                                                                                                                                            
αριστερόν ώµον (δια τελείας κάµψεως του αγκώνος) και στρέφων την κεφαλήν δεξιά. Ταυτοχρόνως 
απονέµουν χαιρετισµόν  και οι παραστάται δια στροφής της κεφαλής.» (εγκ.αριθ. πρωτ. 1716/54/29-11-
67,  Αρχείο ∆ηµ. Σχολ. Πρινέ, Αταξ. Υλικό). 
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προσωπικού. {…}. Οι µαθηταί ετοποθέτησαν την εικόνα εις την θέσιν της, έλαβον τας υπο-
δειχθείσας  υπό του διδ/λου θέσεις συντεταγµένοι κεχωρισµένως κατά φύλον και κατ’ανάστηµα. 
{…}.» ( Γ.Α.Κ.Ν. Η, ΕΚΠ 29, ΦΑΚ.114) 

 
Ασφαλώς, η επιβολή ενιαίου τρόπου εορτασµού αλλά και η τελετουργία  των καθιε-

ρωµένων σχολικών εκδηλώσεων τής υπό µελέτη περιόδου,  δεν αποτελεί καινοτόµο γνώρισµά 
τους.  Η οµοιότητα  µάλιστα των προαναφερόµενων παιδαγωγικών πρακτικών µε αντίστοιχες 
των αρχών του 2Οαιώνα,516 επιβεβαιώνει τη διαχρονική ισχύ βασικών επιλογών,  συµπορευό-
µενων µε τους σταθερούς εθνικοθρησκευτικούς προσανατολισµούς της ελληνικής εκπαί-
δευσης. 

 
β) Στις ιδεολογικές παρεµβάσεις και χρήσεις των υφιστάµενων πρακτικών σχολικών 

εκδηλώσεων.  
Φανερή γίνεται η ιδεολογική φόρτιση των καθιερωµένων σχολικών εορτών, µέσω 

παρεµβάσεων  στο πλαίσιο σχολικών εκδηλώσεων και µε σκοπό την προβολή κοµβικών 
αξόνων της ιδεολογίας του καθεστώτος, όπως: «Εθνοσωτήριος /Εθνική /Εθνοαναγεννητική, 
Απριλιανή Επανάστασις», Εθνικισµός και λοιπές συνδηλώσεις του: Αντικοµµουνισµός, « «Με-
γάλη και Ευδαίµων Ελλάς» κ.λπ. 

Οι εθνικές επέτειοι φαίνεται να αποκτούν για το καθεστώς ιδιαίτερη αξία, ως  ευκαιρίες 
συστηµατικής προβολής της εθνοσωτήριας δράσης του. Γενικότερα, µε την αποστολή  δια-
φωτιστικού υλικού στα σχολεία (διαγράµµατα-περιγράµµατα οµιλιών κ.λπ.) και την επιβολή 
της χρήσης του κατά την εκφώνηση οµιλιών σε σχολικές εκδηλώσεις, οι εκτεταµένες ανα-
φορές  στη φωτεινή ηγεσία και στο εθνοσωτήριο έργο της Επανάστασης, αποτελούν κοινή 
πρακτική της υπό µελέτη περιόδου. Έτσι, ο οµιλητής δάσκαλος εξαναγκάζεται να διανθίσει το 
λόγο του µε προπαγανδιστικές αναφορές υπέρ του καθεστώτος και να ολοκληρώσει την οµι-
λία του µε  συνθήµατα, ανάλογα του υφιστάµενου κοινωνικοπολιτικού πλαισίου, όπως:   
«Ζήτω η 21η Απριλίου», «Ζήτω ο Εθνικός Στρατός» κλπ.  

 
                       Έκθεσις  
Περί του Εορτασµού της Εθνικής και Θρησκευτικής εορτής της 25ης Μαρτίου 1968 
 
«{…} Μετά το τέλος της δοξολογίας εδόθη ο λόγος εις την διδ/σσαν του σχολείου ήτις 

οµίλησεν εν µέσω εθνικού ενθουσιασµού παρουσία των τοπικών αρχών  του χωρίου και λοιπών 
κατοίκων  περί της εθνικής και Θρησκευτικής ηµών εορτής. Τονίσασα ιδιαιτέρως τον ηρωισµόν 
και τας αυτοθυσίας των ηρώων  του εικοσιένα. Μας εκληροδότησαν  µια ελεύθερη πατρίδα 
χρέος µας να τη διαφυλάξωµεν. Στην προσταγή τους άκουσαν  κάποιοι άλλοι άνθρωποι  που 
εκήρυξαν την Επανάστασιν της 21ης Απριλίου και έσωσαν τη χώρα από την υποδούλωση που 
την απειλούσε{…}» 

                                                                                   (Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.114) 
 
Υπό το πρίσµα αυτό οποιοδήποτε αντικείµενο εορτασµού (Τρεις Ιεράρχες, 28η Οκτω-

βρίου κ.λπ.), φαίνεται να  λειτουργεί  σαν  δούρειος ίππος για την κάλυψη των  προπαγανδι-
στικών  αναγκών του καθεστώτος, σε επίπεδο σχολικής ζωής και µε την υιοθέτηση ανάλογων 
εκπαιδευτικών πρακτικών. Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια συστηµατικής αξιοποίησης 
του επετειακού γεγονότος και για τον εθνικό φρονηµατισµό των ενηλίκων, στα πλαίσια της 
εθνικής διαφώτισης και συγκεκριµένα για την ανάπτυξη συναφούς περιεχοµένου διαφω-
τιστικών οµιλιών. Κατά τον εορτασµό της εθνικής επετείου 25η Μαρτίου 1968, σε εκτέλεση 
της υπ’αρίθµ. 30075/εγκ.Κ.42/1-3-68 ∆/γής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και της 93/8-

                                                 
516  Ενδεικτικά βλ. Κανάκης, Ι., ό.π., 317.  
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3-68 της Νοµαρχίας Ηρακλείου, ο Επιθεωρητής Γόρτυνος  Στ.Στ., αποστέλλει  ένα αντίτυπο, 
ανά σχολείο,  διαφωτιστικού κειµένου  µε τίτλο: « Ο Λόγος   του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα», 
«προκειµένου το περιεχόµενον τούτου ν’αναπτυχθεί  ως θέµα Εθνικής διαπαιδαγωγήσεως, επ’ 
ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου» (εγκ.αριθ.πρωτ. 684/23/11-03-68, 
Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 87). Τα ιδεολογικά σηµαινόµενα των σηµείων,  που κατά τις υπο-
δείξεις του,  χρήζουν περισσότερης ανάπτυξης, δεν αφήνουν καµία  αµφιβολία για τον προ-
παγανδιστικό που επιφυλάσσει το καθεστώς στις εθνικές επετείους, τόσο σε επίπεδο  σχολι-
κής όσο και εξωσχολικής δράσης του εκπαιδευτικού µηχανισµού. Αφού επισηµαίνεται η α-
νάγκη ανάδειξης, «επ’ευκαιρία της αναπτύξεως τής ως άνω οµιλίας» της θετικής συµβολής 
πατροπαράδοτων ιδανικών της φυλής για τη διαρκή της διαδροµή,  από την αρχαιότητα έως 
σήµερα, όπως: αγάπη, ελευθερία, πίστη, θρησκεία και οµόνοια,  ζητείται να τονιστεί ιδιαί-
τερα: «{…} ο επίλογος, όλος δε ο λόγος να αναλυθεί µε γνώµονα ότι αι Εθνικαί ∆υνάµεις 
ανήκουν εις το Έθνος. Ωσαύτως να τονισθεί το σηµείον του λόγου, το αναφερόµενον εις την 
επανάστασιν του 21517 και συσχετισθεί  αύτη µε την 21η Απριλίου, ήτις εγένετο  κατ’επιταγήν της 
Ιστορίας µε γνώµονα τα ιδεώδη της Φυλής» (ό.π.).  

Στο πλαίσιο των προαναφερόµενων υποδείξεων αλλά και µε βάση δεσπόζουσες εννοιο-
λογικές κατηγορίες του εν λόγω διαφωτιστικού κειµένου, όπως: οµόνοια-διχόνοια, ηρωο-
λατρεία, προγονολατρεία, αυθεντία του αρχηγού, οι απριλιανοί επαναστάτες παρουσιάζονται 
ως θεµατοφύλακες των εθνικών ιδανικών µε θεµιτή δράση, εν ονόµατι της ιστορικής συνέ-
χειας του έθνους και µε το πρόσχηµα της ανάσχεσης της δράσης των διαχρονικών ελατ-
τωµάτων της φυλής (διχόνοια, φιλαρχία κ.λπ.). Η απόδοση του διαφωτιστικού κειµένου στον 
Κολοκοτρώνη, ηγετική και ηρωική φυσιογνωµία της Επανάστασης του 1821, καθιστά πα-
ράλληλα  αξιωµατική την ισχύ των προπαγανδιζόµενων ιδεών.  

 Εξαιρετική  εντύπωση προξενεί η συστηµατική κατασκευή ευκαιριών στα πλαίσια των 
σχολικών εορτών προβολής των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών και  διασυρµού  «του άθεου» 
κοµµουνισµού. Έτσι, ακόµη και  θρησκευτικών προσανατολισµών εκδηλώσεις προσαρµό-
ζονται στις πολιτικοϊδεολογικές σκοπιµότητες του καθεστώτος. Ο επιθεωρητής Γόρτυνος  Στ. 
Στ.., ενόψει της εορτής  των Τριών Ιεραρχών παραγγέλλει:  «Ο οµιλητής διδ/λος θα εξάρη τον 
Βίον και το Έργον των Τριών Ιεραρχών, οίτινες ετίµησαν τα Ελληνικά Γράµµατα και την  
Ελληνικήν Παιδείαν  και εστερέωσαν την Ορθόδοξον Χριστιανικήν Πίστην, καθ’άπασαν την 
οικουµένην. Ιδιαιτέρως θα εξαρθεί η συµβολή των Τριών Ιεραρχών εις την σύνθεσιν του Ελλη-
νικού και Χριστιανικού Πνεύµατος και θα υπογραµµισθεί  η αντιδιαστολή της Χριστιανικής 
∆ιδασκαλίας προς τα κηρύγµατα του άθεου κοµµουνισµού και των λοιπών υλιστικών θεωριών». 
(εγκ.αριθ. πρωτ. 161/6/22-01-68).  

Η εµµονή σχετικών εγκυκλίων για την  προβολή ανορθόδοξων συσχετισµών εθνικών ή 
θρησκευτικών συµβόλων µε εκφάνσεις του δικτατορικού καθεστώτος, στα πλαίσια των εορ-
ταστικών εκδηλώσεων του σχολείου, φαίνεται να δηµιουργεί δυσφορία αλλά και να αφυπνίζει 
τη συνείδηση κάποιων εκπαιδευτικών. Ενώ αρχικά, ο λόγος περί ελληνοχριστιανικών ιδα-

                                                 
517
Το  ενδιαφέρον των ιθυνόντων για την εµφατική παρουσίαση του  προαναφερόµενου σηµείου της 

διαφωτιστικής οµιλίας, φαίνεται να απορρέει από την προπαγάνδα «του δόγµατος του αρχηγού »- 
ιδεολογική προτίµηση και της µεταξικής δικτατορίας-  και κατ’επέκταση της ευεργετικής δράσης του 
αυταρχικού πλαισίου λήψης αποφάσεων και διακυβέρνησης στη συνέχεια του έθνους: « {…} Από τότε 
ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυµία και οµόνοια. {…} Και τούτο εγίνετο, επειδή δεν είχαµε 
έναν αρχηγό µια µίαν κεφαλή. Αλλά ένας έµπαινε πρόεδρος έξη µήνες, εσηκώνετο ο άλλος και τον 
έρριχνε και εκάθετο και αυτός άλλους τόσους και έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι 
να θέλαµε το καλό, πλην καθένας κατά τη γνώµη του. Όταν προστάζουν πολλοί ποτέ το σπίτι δεν χτίζεται 
ούτε τελειώνει. {…}. Με τούτον τον τρόπο δεν χτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας 
αρχιτέκτων, όπου να προστάζει πως θα γενεί. Παροµοίως και ηµείς εχρειαζόµεθα έναν αρχηγό και έναν 
αρχιτέκτονα, όστις να  προστάζει και οι άλλοι να υπακούνε.» (Απόσπασµα από το Λόγο του Κολο-
κοτρώνη στην Πνύκα, Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού ∆ηµ. Σχολείου Αγ.Βαρβάρας, Γ.Α.Κ.Ν.Η., 
ΕΚΠ.34, ΦΑΚ. 72) 
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νικών δεν ενοχλεί, η περαιτέρω και επίµονη αξιοποίησή του υπέρ της προπαγάνδας του 
εθνοσωτήριου καθεστώτος,  επιδρά καταλυτικά στη διάµορφωση δυσµενούς κλίµατος στους 
κύκλους των εκπαιδευτικών. Η  ιδεολογική χρήση της εορτής των Τριών Ιεραρχών φαίνεται 
να συµβάλλει στην αποµάκρυνση των προσωπείων: «Άρχιζες σιγά-σιγά να καταλαβαίνεις. Σε 
κάποιες εγκυκλίους υπήρχε συσχετισµός. Σε θρησκευτικές και εθνικές γιορτές, όλα οδηγούσαν 
στο καθεστώς. Κάποια φορά ήρθε εγκύκλιος για τους τρεις Ιεράρχες και στο τέλος κατέληξε εκεί 
στους τρεις. Υπήρχε δηλαδή άµεσος συσχετισµός ανάµεσα σ’αυτούς  που πρόσφεραν τόσα πολλά  
στο πνεύµα και στη θρησκεία και στην 21η Απριλίου {…}. Αυτά όλα σε ενοχλούν και αρχίζεις να 
επαναστατείς.» (Συν.4). 

Ανάλογες προσδοκίες φαίνεται να τρέφει το καθεστώς και για τον εορτασµό των  
εθνικών  επετείων. Έτσι, ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον των αρµοδίων για το λεπτοµερή καθο-
ρισµό του προγράµµατος εκδηλώσεων, µε αισθητές ιδεολογικές διασυνδέσεις (21η Απριλίου, 
25η Μαρτίου, Τριών Ιεραρχών κ.λπ.). Η προδιαγραφή και νοηµατοδότηση µάλιστα συγκε-
κριµένων  όρων τέλεσής τους (περιεχόµενο οµιλίας, κ.λπ.),  παραπέµπει ευθέως σε κοµβικούς 
άξονες του ιδεολογικού λόγου του καθεστώτος. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο 
εορτασµός της συµπλήρωσης 150 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 κατά το έτος 1971, 
που φαίνεται να προσλαµβάνει ιδιαίτερες διαστάσεις, προκαλώντας την κινητοποίηση του 
εκπαιδευτικού µηχανισµού. Σύµφωνα µε την υπ’αρίθµ.169430/25-11-70 υπουργική διαταγή, 
ορίζεται  ο Ιανουάριος του 1971 ως αφετηρία έναρξης των εορταστικών εκδηλώσεων και το 
τέλος του σχολικού έτους ως  το χρονικό σηµείο λήξης τους. Με την αποστολή µάλιστα  σχε-
τικών εγκυκλίων, πολύ νωρίτερα από ό, τι συνηθίζεται (∆εκέµβρις του 1970),  επιχειρείται ο 
προσδιορισµός βασικών αρχών και πρακτικών των σχολικών εκδηλώσεων. ∆ίνεται επίσης 
ιδιαίτερη έµφαση στη συµµετοχή της µαθητιώσας νεολαίας σ’αυτές,  µε το σκεπτικό ότι από-
τελούν  «αφορµή εθνικού αναβαπτισµού και φρονηµατισµού των ελληνοπαίδων (εγκ. αριθ. 
πρωτ. 2558/78/10-12-70,  Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ. 20, ΦΑΚ. 90). Με απόφαση της Κεντρικής 
Επιτροπής Εορτασµού και έγγραφη εντολή του Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, επιχειρείται 
η έξαρση του πνεύµατος και η ανάδειξη των συνεπειών  της  Επανάστασης του 1821 για την 
πορεία του ελληνικού έθνους,  µέσα από τον καθορισµό ποικίλων εκπαιδευτικών πρακτικών, 
εκτεινόµενων σ’όλο το φάσµα της σχολικής ζωής και της διδακτικής πράξης. Ζητείται έτσι, 
µε ευθύνη του ∆/ντών των ∆ηµοτικών Σχολείων, η εφαρµογή µιας σειράς δράσεων, όπως 
(ό.π.):  

� «Πλουσία και επιµεληµένη» διακόσµηση του σχολικού χώρου ( Γραφείου, 
αιθουσών, προαυλίου) από την έναρξη του εορτασµού µε την ανάρτηση από-
φθεγµάτων, ρήσεων αγωνιστών του 1821, προσωπογραφιών ηρώων και εικονο-
γραφηµένων γεγονότων της ελληνικής επανάστασης. Για το σκοπό αυτό, προω-
θούνται στα σχολεία κάθε περιφέρειας, µέσω των οικείων γραφείων επιθεώρησης, 
αφίσες εθνικού περιεχοµένου (εγκ.αριθ.πρωτ. 632/4/27-03-72, ό.π.)518 και σχε-
τικές ρήσεις, µε εντολή του Γενικού ∆ιευθυντή Γενικής Εκπαιδεύσεως Κων/νου 
Κουρνιά (εγκ.αριθ.πρωτ. 14911/1-2-1971, κοινοποιηθείσα µε την αριθ. πρωτ. 
292/ /9/10-02-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.90), προκειµένου να αναγραφούν 
σε καλλιτεχνικές ταινίες και να συντελέσουν στη δηµιουργία του εορταστικού 
διάκοσµου. Τονίζεται παράλληλα η αναγκαιότητα της συµβολής µαθητών στην  
προαναφερόµενη δράση, διακρινόµενων  για τις καλλιτεχνικές τους ικανότητες. 
 
« ΡΗΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 
 
1.- « Η πατρίδα κάθε ανθρώπου είναι η θρησκεία είναι το παν» 

                                                 
518 Βεβαίως η πρακτική αυτή απαντάται γενικότερα στα πλαίσια της σχολικής ζωής και δεν χαρακτη-
ρίζει µόνο τον εορτασµό της εθνικής επετείου 25 Μαρτίου 1821.   
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                                                                     ( Μακρυγιάννης) 
2. -« Το θαύµα του 1821 είναι έργον της Εκκλησίας και της ελληνικής   
         Παιδείας»  
                                                                      ( Κων/νος Οικονόµος) 
3.- Πλανάται όστις χωρίζει το ίδιον αυτού  συµφέρον  από το κοινόν  συµφέρον   
      και ζητεί το κέρδος του εις την ζηµίαν των άλλων» 
                                                                        (Αδαµάντιος Κοραής) 
4.- Η νίκη παιδιά είναι δική µας……………. 
      ∆εν χάνεται η πατρίς, ο Θεός έδωσε την υπογραφή του, δεν την παίρνει   
      πίσω» 
                                                                        ( Θεόδωρος Κολοκοτρώνης) 
5.- Εγώ ορκίστηκα να χύσω το αίµα µου για την ανάγκην της Πατρίδος» 

                                                                                                    (Παπαφλέσσας)»                                                             
          
                         ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ  ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
 
          Το 21 είχεν ένα όραµα: Την ηνωµένην, ισχυράν, µεγάλην και ευτυχισµένην    
          Ελλάδα. Την οικοδόµησιν αυτής της Ελλάδος ολοκληρώνει τώρα η νέα  
          Εθνική Επανάστασις. 
 
                                            -------------------------- 
 
          25η Μαρτίου: Εθνική Απελευθέρωσις 
          21η Απριλίου: Εθνική Αναγέννησις 
 
                   -------------------------- 
 
         Από τα ιδανικά της 25ης Μαρτίου εξεπήγασεν η 21η Απριλίου. Είναι η  
         διάσωσις, η διαφύλαξις και η ολοκληρωµένη πραγµάτωσίς των.» 
 
         Πηγή: Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ.17, ΦΑΚ.95 
 

� Οργάνωση θεατρικών παραστάσεων και άλλων εορταστικών εκδηλώσεων σε πα-
νελλήνια κλίµακα, µε επίκεντρο την επέτειο έναρξης του Αγώνος (25η Μαρτίου), 
εναρµονισµένων µε το εορταστικό πρόγραµµα της Νοµαρχίας. Στα πλαίσιο αυτό, 
παραγγέλλεται και διεξαγωγή καλλιτεχνικής έκθεσης από τα σχολεία µε θέµατα 
εθνικού περιεχοµένου και µε τη συµπερίληψη κειµηλίων-εάν διατίθενται-προσω-
πογραφιών και άλλων αντικειµένων, σχετιζόµενων µε τον εορτασµό. Ορίζεται µά-
λιστα και συγκεκριµένος χρόνος εκδήλωσης (21-04-71),  

� Οργάνωση σχολικών αθλητικών αγώνων  κατά τη διάρκεια των ετησίων γυµνα-
στικών επιδείξεων, µε πρώτη προτεραιότητα τη συµπερίληψη  αθληµάτων αγω-
νιστών, εθνικών χορών και ασµάτων,  

� Οργάνωση διδακτικών επισκέψεων σε τόπους που διαδραµατίστηκαν σηµαντικά 
γεγονότα του αγώνα, για τα µεν πλησιέστερα προς τα σχολεία µέρη,  κατά τη χρο-
νική περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 1971, για τα δε αποµεµακρυσµένα,  βάσει του 
προγράµµατος των σχολικών εκδροµών,  

� ∆ηµοσίευση στον τοπικό τύπο µελετών και άλλων εργασιών µαθητών ή εκπαι-
δευτικών, σχετικών µε τη δραστηριότητα του έθνους από το 1821 και µετά.  

� Αφιέρωση στο χρονικό του αγώνος, µέχρι 25 Μαρτίου, ειδικού πανηγυρικού 
τεύχους στα πλαίσια της έκδοσης σχολικών περιοδικών, 
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� Ανάπτυξη στις 1 Μαρτίου, έκθεσης ιδεών από τους µαθητές της Στ΄τάξης των 
δηµοτικών σχολείων, θέµατος σχετικού µε τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου.  
Γενικότερα  παραγγέλλεται η αξιοποίηση των µαθηµάτων των Ελληνικών και Ι-
στορίας καθώς και των ευκαιριών που παρέχονται από τα άλλα µαθήµατα, για την 
εµβάθυνση στο ιδεολογικό περιεχόµενο του αγώνα, την ανάδειξη της µακραίωνης 
ελληνικής ιστορίας, την κατάδειξη της ιστορικής συνέχειας του έθνους, την έ-
ξαρση των αρετών του Έλληνα κ.λπ. 

� Έξαρση του έπους του Σουλίου, µε τη διοργάνωση σχολικών δράσεων, εµπνευ-
σµένων από τον αγώνα των Σουλιωτών και µε σκοπό «το φρονηµατισµό της 
µαθητιώσης και σπουδαζούσης νεολαίας δια της βιώσεως του θρυλικού Έπους και 
τη δηµιουργία εθνικής ανατάσεως µεταξύ του λαού της χώρας» (εγκ.αριθ. πρωτ. 
14911, ό.π.).  

 Για την πρόσδοση µεγαλύτερης λαµπρότητας το τελετουργικό τυπικό του εορτασµού 
της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου - σχεδόν στερεοτυπικό για και για τις υπόλοιπες – συντί-
θεται από γνώριµες  πρακτικές  προβολής των εθνικοθρησκευτικών ιδεωδών αλλά και άλλες  
καινοτόµες (παράταση σηµαιοστολισµού, διασύνδεση της εθνικής επετείου µε την «Εθνική 
Κυβέρνηση»), συµπορευόµενες µε το γενικότερο εθνικιστικό κλίµα της περιόδου. Πε-
ριλαµβάνει: 

� ∆ιήµερο σηµαιοστολισµό και φωταγώγηση του διδακτηρίου (από 23-25 Μαρ-
τίου), αντί µονοήµερου, καθ’υπέρβαση των διατάξεων  του  Β.∆. 44/1969,  προ-
σκύνηµα των µαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στα µνηµεία των Η-
ρώων,  

� Οµιλία στους µαθητές την παραµονή της επετείου,  
� Τέλεση εορτής στο σχολείο, µε απαγγελία ποιηµάτων εθνικού περιεχοµένου, ε-

κτέλεση σκετς, ψαλµωδίες σχολικών ασµάτων, προβολή επίκαιρης κινηµατογρα-
φικής ταινίας,  

� Πρόσκληση των τοπικών  αρχών και όλων των κατοίκων των σχολικών περι-
φερειών,  

� Συµµετοχή του σχολείου στη δοξολογία, εκφώνηση του πανηγυρικού της ηµέρας 
από τον ∆/ντή  του σχολείου ή άλλο δάσκαλο και τήρηση ενός λεπτού σιγή «εις 
µνήµην πεσόντων ηρώων εις τους Εθνικούς αγώνας» ( εγκ. αριθ.πρωτ. 523/26/13-
03-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ 90). 

Κατά τον εορτασµό της 150/ετηρίδος της Επανάστασης του 1821, οι επιθεωρητές φαί-
νεται να αναλαµβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ως κεντρικοί οµιλητές στις σχολικές εκδηλώ-
σεις, που διεξάγονται µε την παρουσία αρχών και γονέων και κηδεµόνων (Στο ∆.Ε.Ε.∆.Ε.Ε, 
1972, 137, 43).  

Εξάλλου, ο προσδιορισµός των αξόνων της οµιλίας και ιδίως  η χρήση  ανιστόρητων   
ταυτίσεων και συµβολισµών,519 προσδίδοντας έντονο προπαγανδιστικό χρώµα στις εν λόγω 

                                                 
519 Χαρακτηριστική είναι η υπαινικτική  αναφορά του Γενικού Επιθεωρητή Ι΄Ανωτ. Εκπ/κής Περιφ. 
Στ.Στ., στην απριλιανή επανάσταση, µε την επίκληση του µύθου του αναγεννώµενου φοίνικα, κατά 
την αποστολή  εγκυκλίου, µε ακατάσχετο εθνικιστικό λόγο, συµπορευόµενο µε το κλίµα των σχολικών 
εκδηλώσεων,  ενόψει του εορτασµού της εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου: «{…} Τα εθνικά µας σύµβολα 
θα πληµµυρίσουν τον Ελληνικόν  Χώρον οι παιάνες και τα θούρια, αι αναπαραστάσεις, οι  λόγοι και αι 
λοιπαί εθνικαί εκδηλώσεις  θ’αναστήσουν  µέσα µας τους θρύλους του 1821, τους εθνικούς µας αγώνας 
και τας θυσίας των Πατέρων µας εις τον βωµόν της ελευθερίας. Και θα δοκιµάσωµεν, τω όντι, εθνικόν 
ρίγος και υπερηφάνειαν, διότι ηµείς είµεθα απόγονοι των ηρώων Εκείνων και συνεχίζοµεν  να χαράσ-
σωµεν  εις τον ευλογηµένον αυτόν τόπο την συνέχειαν της εθνικής µας ζωής. {…{. Η Επανάστασις του 
1821 δεν είναι ένα απλούν ιστορικόν γεγονός. Είναι η έκφρασις, η υλοποίησις του θρύλου του µυθικού 
φοίνικος, του αθανάτου πνεύµατος της Ελληνικής Εθνεγερσίας {…}». (εγκ.αριθ. πρωτ. 290/3/8-3-71, 
Γ.Α.Κ.Ν.Η ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.90). 



 335

δράσεις, αιτιολογεί ίσως την εµµονή του καθεστώτος στη άψογη διοργάνωση σχολικών 
εκδηλώσεων. Ο Αναπλ.Επιθεωρητής  Γόρτυνος παραγγέλλει:  

«{…} Ο οµιλητής δέον να εξάρη το πνεύµα της αυτοθυσίας των  Ηρώων και γενικότερον 
της γενεάς του 1821  δια την απελευθέρωσιν της Πατρίδος µας, ως και τας µέχρι σήµερον 
θυσίας της Ελληνικής Φυλής, δια τη δηµιουργίαν  του νεωτέρου Ελληνικού Πολιτισµού.  Επίσης 
θα αναφερθεί  και εις την Εθνεγερσίαν της 21ης Απριλίου  1967, καθ’ ήν  αι Ένοπλαι ∆υνάµεις 
της Χώρας υπήκουσαν εις τον υπέρτατον Νόµον του καθήκοντος, επανεστάτησαν και έσωσαν  
κατά την τελευταίαν στιγµήν την Πατρίδα µας από τον ερυθρόν φασισµόν  και την απήλλαξαν εκ 
της φαυλοκρατίας.  

Ας τονισθεί  ότι οι πρωτεργάται της 21ης Απριλίου οραµατίζονται  και εργάζονται αόκνως  
δια την δηµιουργίαν µιας µεγάλης Ελλάδος ευηµερούσης και ευτυχισµένης, ως και το ενδια-
φέρον  το οποίον επιδεικνύει η Εθνική Κυβέρνησις δια τους αγρότας, εργάτας και την 
Παιδείαν{…}» ( εγκ. αριθ.πρωτ. 523/26/13-03-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ 90).  

 Στο πλαίσιο αυτό, το πνεύµα της αυτοθυσίας των ηρώων της γενιάς του 1821 εντάσ-
σεται στις διαχρονικές προσπάθειες της ελληνικής φυλής για τη δηµιουργία νέου πολιτισµού, 
παραπέµποντας, συνειρµικά, στις παροντικές, αντίστοιχα, «ηρωικές» και σωτήριες (προσπά-
θειες) της «εθνικής κυβέρνησης» και των Ενόπλων ∆υνάµεων. Το θετικό σηµασιολογικό δυ-
ναµικό λέξεων,  όπως: ήρωες, ελληνική φυλή, αγάπη προς την πατρίδα, Ένοπλες ∆υνάµεις 
και 21η Απριλίου 1967, ως δηµιουργοί της νέας ελληνικής κοσµογονίας,  αντιπαρατίθεται µε 
τα αρνητικά ιδεολογικά σηµαινόµενα των φράσεων: «ερυθρός φασισµός», «φαυλοκρατία». 
Ως εκ τούτου,  η θυσία των  επαναστατών, 150 χρόνια µετά, δικαιώνεται από τους πρωτερ-
γάτες της 21ης Απριλίου. Στην περίπτωση αυτή, το αδιαµφισβήτητο εθνικό κύρος της επε-
τείου 25ης Μαρτίου 1821 αξιοποιείται από το απριλιανό καθεστώς, µέσα από σύνθετες ιδεο-
λογικές λειτουργίες, για την προβολή του έργου του και την απόκτηση κοινωνικών ερεισµά-
των. 

 Ανάλογη χρήση επιφυλάσσει το καθεστώς και στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
1940. Το «όχι» στο φασισµό διασυνδέεται άµεσα µε το «όχι» στον κοµµουνισµό και εµµέσως 
η έλευση του καθεστώτος καθαγιάζεται ως ιστορικό γεγονός, υψίστης εθνικής αξίας. Υπό το 
πρίσµα αυτό, παραγγέλλεται  από το Υπουργείο Προεδρίας η διάδοση και του συναφούς 
συνθήµατος: «28ην Οκτωβρίου 1940 ΟΧΙ στον Φασισµόν 21ην Απριλίου 1967 ΟΧΙ στον Κοµ-
µουνισµόν» (αριθ.εγκ. 2253/59/23-10-67, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ29, ΦΑΚ.87). Στις σχετικές ο-
δηγίες του Αναπλ. Γενικού Επιθεωρητού Η.Ρ. για την κατάρτιση του εορταστικού προγράµ-
µατος, ο κοµµουνισµός απαξιώνεται και υποβιβάζεται ιδεολογικά µε τη διαστρέβλωση  των ι-
στορικών ντοκουµέντων. Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται η ένταξη στους πανηγυρικούς της η-
µέρας, σχετικής αναφοράς µε τον προδοτικό ρόλο της ηγεσίας  του ΚΚΕ  κατά τον πόλεµο 
του 1940, «εξ επισήµων κειµένων» (ό.π.).  Ως εκ τούτου,  οι εθνικιστικές και  αντικοµµουνι-
στικές προβολές  του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου 1940,  µεταβάλλουν και αυτή την εθνική 
επέτειο, σε ευεπίφορο τόπο ανάπτυξης κοµβικών ιδεολογηµάτων του καθεστώτος («Ελλην-
οχριστιανισµός» κ.λπ.) Το επιδιωκόµενο ιδεολογικό φορτίο της αποτυπώνεται εύγλωττα στο 
παρακάτω κείµενο:  

 
              ΣΧΕ∆ΙΟΝ ΟΜΙΛΙΑΣ  
         ∆ΙΑ ΤΗΝ 28ΗΝ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
 
«{…}Την 28ην Οκτωβρίου 1940 ηρχίσαµεν, ως Έθνος, µιαν µεγάλην και ένδοξον πορείαν  

προς την πραγµάτωσιν  λαµπρών οραµατισµών. {…}. Η εποποιία 1940 - 49 εκινδύνεψεν να 
προδοθεί. Μια αναξία ηγεσία απεδείχθη  ανίκανος ή απρόθυµος  να κατοχυρώσει  και να δι-
ασφαλίσει τους καρπούς  των µεγάλων εκείνων  νικών και να αξιοποιήσει  τας τόσας θυσίας. Ο 
ηττηµένος εις τα πολεµικά πεδία κοµµουνισµός, εισήλθεν εις τον εθνικόν οίκον  από την Κερκό-
πορταν  της συναλλαγής. Ολίγον ακόµη και θα εχάνετο το παν.  Τότε ήλθεν  η 21η Απριλίου 
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1967. Ήλθε να διασώσει  τους καρπούς των νικών µας. ∆ιά να αξιοποιήσει τας θυσίας µας. ∆ιά 
να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την ανοδικήν πορείαν, που ήρχισε το γένος µας  προς 29 ετών. 

Η 28η Οκτωβρίου 1940, ήτο το «ΟΧΙ» εις τον φασισµόν και η πρώτη νίκη κατά του 
Άξονος. Η 29η Αυγούστου 1949 ήτο το «ΟΧΙ» εις τον κοµµουνισµόν  και η πρώτη νίκη κατά του 
σοβιετικού επεκτατισµού. Η 21η Απριλίου 1967 ήτο το «ΟΧΙ»  κατά της φαυλότητος και της 
προδοσίας  και η διάσωσις των καρπών των δύο νικών. 

{…}. Τιµώντας την λαµπράν επέτειον, ας µην λησµονώµεν το κύριον δίδαγµά της: Ότι το 
Έθνος µας, ηνωµένον, µεγαλουργεί.{…}. ∆ιατηρούντες και διαφυλάσσοντες ως κόρην οφθαλ-
µού  αυτήν την βαθυτέραν  οµοφωνίαν  και την εθνικήν οµοψυχίαν µας, θα οικοδοµήσωµεν 
µιαν µεγάλην ισχυράν, ακµαίαν , ευτυχή και ελευθέραν Ελλάδα. Μια Ελλάδα Ελλήνων Χρι-
στιανών» 

                                                                                        ( Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 95) 
                                 
 
Μαρτυρίες εκπαιδευτικών, όπως οι παρακάτω, δίνουν το στίγµα των προαναφερόµενων 

πρακτικών: «Οι γιορτές ήταν τόπος προπαγάνδας. Ξεχνούσαµε γιατί γινόντουσαν στο τέλος  µε 
τόσους ύµνους στις οµιλίες µας για  την κυβέρνηση {…}». (Συν.2). «Από όπου και ν’ άρχιζες,  έ-
πρεπε να καταλήξεις στην 21η Απριλίου. Εκεί έπρεπε να καταλήγεις και να λιβανίζεις  τι είναι 
21η Απριλίου, γιατί έγινε και γιατί δεν έγινε {…}». (Συν. 1). Πρόκειται για προσπάθεια απρο-
κάλυπτης ιδεολογικής χρήσης του σχολικού µηχανισµού,  που φαίνεται να δηµιουργεί- ακόµη 
και αρκετές δεκαετίες µετά- έντονα βιώµατα δυσφορίας και συναισθηµατικής φόρτισης στους 
τότε εµπλεκόµενους.   

Σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις σχολείων ακριτικών περιοχών (∆ράµας, κλπ), το πρό-
γραµµα των εορταστικών εκδηλώσεων, εκπονείται υπό το άγρυπνο µάτι «ανθρώπων»  της 
χούντας. Η Ε.Κ, ανακαλώντας στη µνήµη της τη διαδικασία διεξαγωγής  σχολικών εορτών, 
εξωτερικεύει την πίεση που βίωσε από τις προπαγανδιστικές παρεµβάσεις του Προέδρου της 
Κοινότητας στην οργάνωσή τους: « Έπρεπε να κάνουµε ότι έλεγε ο Πρόεδρος  (της κοι-
νότητας). Αν θα κάνουµε γιορτή και τι θα βάλουµε στη γιορτή. Γενικά επενέβαινε{…}. Το 
πρόγραµµα το συζητούσε ο ∆/ντής µ’αυτόν. {…}. Απαιτούσε πάντα να µπει σφήνα η εξύµνηση 
του καθεστώτος. Έτσι και αλλιώς βέβαια έπρεπε να το εξυµνήσεις το καθεστώς» (Συν.2).     

 γ) Στην  αναδόµηση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου σχολικών εορτών µε το Β.∆. 
υπ’αριθ.Β.∆. 157/69(Φ.Ε.Κ. 44/Α΄/69) και στην προσθήκη νέων εορτών στο σχολικό εορτο-
λόγιο, καθαρά προπαγανδιστικού περιεχοµένου.  

Με το άρθρο 1 του προαναφερόµενου Β.∆. προστίθεται στις δύο δηµόσιες εορτές «πα-
νελληνίου σηµασίας» (25η Μαρτίου, 28η Οκτωβρίου) η 21η Απριλίου. ∆ιευκρινίζεται µάλιστα 
ότι όταν η τελευταία συµπίπτει µε ηµέρα της Μεγάλης Εβδοµάδας ή µε το Άγιο Πάσχα, ο ε-
ορτασµός της θα µετατίθεται την πρώτη Κυριακή µετά το Πάσχα. Στο ίδιο άρθρο  προσδιο-
ρίζονται γενικές πρακτικές  εορτασµού, όπως: συµµετοχή πασών των συντεταγµένων εξου-
σιών του κράτους, «γενικός, καθ’άπασαν την επικράτειαν, σηµαιοστολισµός», φωταγώγηση 
των ∆ηµόσιων, ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Καταστηµάτων, οι οποίες τηρούνται και κατά τις 
συνεορταζόµενες:  Η  Πολεµική Αρετή των Ελλήνων, η ηµέρα  του Εφέδρου Πολεµιστού και η 
συντριβή των κοµµουνιστοσυµµοριτών εις Γράµµον  και στο Βίτσι(παρ.4, άρθρ.1) 

Εξάλλου, µε το άρθρο 4, παρ.1, καταργείται προηγούµενη  σχετική θεσµική πρόβλεψη 
(Β.∆.21-12-1953/8-1-1954) και ορίζεται η τέλεση µνηµοσύνων απότισης τιµής  «διά τα θύµα-
τα της κοµµουνιστικής κατά του Έθνους επιβουλής, η δεύτερη Κυριακή του µήνα ∆εκεµ-
βρίου.  

Επίσης, µε τα άρθρα 2 και 3  καθορίζονται  δηµόσιες γιορτές τοπικής σηµασίες «εις ε-
πετείους Εθνικών και Ιστορικών γεγονότων τοπικής σηµασίας: Η 20η Μαΐου (Μάχη της 
Κρήτης), για ολόκληρη την Κρήτη, η 2α Μαίου (Ένωση της Επτανήσου µε την Ελλάδα), για 
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τα Επτάνησα, η πρώτη µετά τις 13 Οκτωβρίου Κυριακή, ως «Ηµέρα του Μακεδονικού 
αγώνος», για το θάνατο του ήρωα  Παύλου Μελά, για όλη τη Μακεδονία και Θράκη.  
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15.1.1.  Ο εορτασµός της εθνικής επετείου 21ης Απριλιου 1967 
 
 
« Η  απέραντος  στοργή   της  Επαναστάσεως   προς  τον  λαόν» 520 
 
Ως βασικός σκοπός εορτασµού ορίζεται η προβολή «της Επανάστασης» ως ιστορικού 

γεγονότος στην πορεία του έθνους και η ενηµέρωση της κοινής γνώµης για τους σκοπούς, τα 
επιτεύγµατα και τις εξαγγελίες  «της Εθνικής Κυβέρνησης» (εγκ. αριθ. πρωτ. 1047, 803, 848, 
934/31, 36, 34, 36/ 9-4-69, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87). Κατά τη δεύτερη επέτειο 
εορτασµού καθορίζεται και γνωστοποιείται το γενικό σύνθηµα των εορταστικών εκδηλώ-
σεων: « Η  α π έ ρ α ν τ ο ς    σ τ ο ρ γ ή   τ η ς   Ε π α ν α σ τ ά σ ε ω ς  π ρ ο ς  τ ο ν   λ α -
όν»521 και διευκρινίζεται «προς διάσωσιν του οποίου εγένετο  αύτη και η οποία στοργή από-
δεικνύεται περιτράνως  δια σειράς µέτρων, άτινα εθεµελίωσαν την πρόοδον εντός κλίµατος  
συναδελφώσεως, γαλήνης και ασφαλείας» (ό.π.). Με διαταγές της Νοµαρχίας τίθενται και οι 
αρχές διοργάνωσής τους: «α) Λιταί και όχι ποµπώδεις Εορταί, Πρωτότυποι Εκδηλώσεις  
εξυπηρετούσαι αµέσως ή εµµέσως την προβολήν των σκοπών της Επαναστάσεως  και των έρ-
γων της Εθνικής Κυβερνήσεως» (αριθ. πρωτ. 12930/13-4-70, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.89).        

Με προπαγανδιστικό λόγο για τον ιστορικό ρόλο και το εθνοσωτήριο έργο της  Εθνικής 
Επανάστασης, οι επιθεωρητές ζητούν από τους εκπαιδευτικούς να καταβάλλουν τις ενδε-
δειγµένες  προσπάθειες για τη διοργάνωση και πετυχηµένη διεξαγωγή ανάλογου κύρους εορ-
ταστικών εκδηλώσεων: «Η 21η Απριλίου αποτελεί δια τον Ελληνικόν λαόν ηµέραν Εθνικής 
χαράς, λαµπρόν σταθµόν  εις την ένδοξον  Ιστορίαν του και νέαν δόξαν του Εθνικού µας Στρα-
τού. Ανάλογος εποµένως θα πρέπει να είναι και ο Εορτασµός της εν λόγω επετείω» (εγκ. αριθ. 
πρωτ.  453/19/6-3-1969, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87) 

Και πριν την επίσηµη θεσµοθέτηση  της 21η Απριλίου ως εθνικής επετείου, ο εορτασµός 
της προσλαµβάνει πανελλήνιο χαρακτήρα. Το σχολείο, στα πλαίσια της  εξωσχολικής δράσης 
του, καλείται  να συνεργαστεί µε τις τοπικές αρχές (Κοινοτικές, Συνεταιριστικές Οργανώσεις, 
Αστυνοµικές κ.λπ.),  για την κατάρτιση  από κοινού  τοπικού προγράµµατος εορτασµού, «λα-
µπρού» και «σεµνού» χαρακτήρα, «συµφώνως προς τα ιδεώδη της εθνικής επαναστάσεως της 
21ης Απριλίου 1967 και µε βάση  τις αρχές του γενικού προγράµµατος που εκπονείται από τις  
Νοµαρχίες.522 Στο πλαίσιο αυτό, υποδεικνύονται οι τοµείς συµβολής του, όπως: διεξαγωγή 
οµιλιών σε συγκεντρώσεις κατοίκων της περιφέρειας,  απαγγελίες ποιηµάτων από µαθητές  
και συµµετοχή τους σε τοπικούς χορούς  και άλλες εκδηλώσεις.  

 Ειδικότερα, κατά την πρώτη επέτειο, αποφασίζεται από την Εθνική Κυβέρνηση, η ορ-
γάνωση εορταστικών εκδηλώσεων, εβδοµαδιαίας διάρκειας, από 21 µέχρι  28 Απριλίου 1968. 
Προβλέπεται µάλιστα η παράτασή τους για τα  σχολεία µέχρι και την Πέµπτη 2 Μαΐου (εγκ. 
αριθ. πρωτ. 1057/36/8-4-68 και  1077/41/12-04-68, Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87). Η δεύ-
τερη µέρα του εβδοµαδιαίου εορτασµού, η 22α Απριλίου, αφιερώνεται στον αγροτικό τοµέα. 
Τονίζεται έτσι,  η ανάγκη  πανηγυρικού ύφους και καθολικής συµµετοχής των αγροτών στις 
εορταστικές εκδηλώσεις. Με εµφανές το ενδιαφέρον του καθεστώτος για την προσέλκυση κό-
σµου κατά την προσπάθεια προβολής  της υψίστης ιστορικής και εθνικής σηµασίας του  

                                                 
520 Πρόκειται για το γενικό σύνθηµα της δεύτερης επετείου εορτασµού, βλ. και παρακ. 
521 Η υπογράµµιση του κειµένου. 
522 Αναφερόµαστε σε εξαιρετικά επείγουσα διαταγή της Νοµαρχίας Ηρακλείου « Περί οργανώσεως 
εορταστικών εκδηλώσεων επί τη επετείω της 21ης Απριλίου», που απευθύνεται στους δηµάρχους 
Αρχανών και Μοιρών και στους Προέδρους Κοινοτήτων και  κοινοποιείται,  µέσω των Επιθεωρητών 
και στα σχολεία (εγκ.αριθ.πρωτ. 31355/71/8-4-68, Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87). 
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επετειακού γεγονότος,523 επιβάλλεται η συµπερίληψη εορταστικών εκδηλώσεων εθνικού και 
ψυχαγωγικού περιεχοµένου. Γίνεται λόγος έτσι για «αγροτικές διασκεδάσεις», οι οποίες λαµ-
βάνουν χώρα υποχρεωτικά,  σε όλους τους ∆ήµους και σ’όλες τις Κοινότητες, που υπάρχει 
έδρα Αστυνοµικού Τµήµατος ή σταθµού Χωροφυλακής, στις δε υπόλοιπες, εφόσον υφί-
στανται προϋποθέσεις άρτιας οργάνωσης. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται: 

 α)  Οργάνωση παλαϊκής συγκέντρωσης στην πλατεία του ∆ήµου ή της Κοινότητας, 
στην οποία συµπεριλαµβάνονται:  

� η εκτέλεση δηµοτικών χορών και τραγουδιών,   
� η πραγµατοποίηση αθλητικών αγώνων, υπό την εποπτεία της  επιτροπής 

τελέσεως λαϊκών αγώνων  (όπου υφίσταται),  
� η εκφώνηση συνθηµάτων υπέρ της 21ης Απριλίου,  
� απαγγελίες σχετικών ποιηµάτων και εκτέλεση χορών και τραγουδιών από 

µαθητές του δηµοτικού και του γυµνασίου 
β) Οργάνωση έκθεσης δραστηριοτήτων στον αγροτικό τοµέα  και προγραµµατισµός 

βράβευσης του καλύτερου αγρότη ανά επαρχία 
γ) Πραγµατοποίηση οµιλίας στους κατοίκους της περιφέρειας του σχολείου,  µε θέµα τη 

σηµασία της εορταζόµενης επετείου, από το δάσκαλο, το γεωπόνο ή άλλο κατάλληλο πρό-
σωπο,  

δ) Γενικός σηµαιοστολισµός των ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών,  Κοινοτικών Καταστηµάτων, 
καθώς επίσης  ιδιωτικών οικιών και καταστηµάτων.  

Στο τελετουργικό τυπικό των σχετικών σχολικών εκδηλώσεων έχουµε ήδη αναφερθεί 
στο προηγούµενο υποκεφάλαιο περί σχολικών εορτών. Πάντως, κατά την πρώτη επέτειο εορ-
τασµού, τονίζεται, σε επίπεδο σχολικής δράσης, η υποχρέωση: α) πραγµατοποίησης προµε-
σηµβρινών εκδηλώσεων,  µε διεξαγωγή οµιλιών προς τους µαθητές «Περί της Επαναστάσεως  
της 21ης Απριλίου 1967», β) διοργάνωσης µεταµεσηµβρινών εκδηλώσεων, προπαρασκευασµέ-
νων και εµπεριστατωµένων, για το κοινό και γ) η υποβολή σχετικής έκθεσης, περί του τρόπου 
εορτασµού, µετά τη λήξη των εκδηλώσεων.  

Σύµφωνα µε σχετική έκθεση του ∆ηµοτικού Σχολείου Ροδιάς, οι πρακτικές εορτασµού, 
ακολουθώντας το επιβαλλόµενο τυπικό, διαµορφώνονται ως εξής: Οι µαθητές όλων των 
τάξεων  συγκεντρώνονται  την ηµέρα του εορτασµού και κατά το διάστηµα 8-10 π.µ. σε αί-
θουσα  του σχολείου, προκειµένου να ακούσουν την οµιλία του δασκάλου Ν. Π. µε θέµα: « Η 
επανάστασις της 21ης Απριλίου από πάσης πλευράς». Στη συνέχεια από 10-12 µ.µ γίνονται 
ανάλογες προπαρασκευαστικές ενέργειες στην αίθουσα εορτασµού, ενόψει των µεταµεση-
µβρινών εορταστικών εκδηλώσεων για το ευρύτερο κοινό, όπως:  προσθήκη καθισµάτων και  
ολοκλήρωση του εορταστικού διάκοσµου µε το σηµαιοστολισµό της αίθουσας και την ανα-
γραφή συνθηµάτων. Για την εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής συµµετοχής, λαµβάνεται 
υπόψη το εργασιακό ωράριο «εις τας αµπέλους των γεωργών» και ως ώρα έναρξης των 
απογευµατινών εκδηλώσεων, ορίζεται η 7η µ.µ. (Έκθεσις Περί Εορτασµού επετείου της Επανα-
στάσεως της 21ης Απριλίου 1967 εις το σχολείον, βλ. ό.π.).  

Εξάλλου,  τα ειδικότερα προγράµµατα εορτασµού κάθε επετείου καταρτίζονται από τη 
Νοµαρχία και παρόλο που διαθέτουν κοινά δοµικά χαρακτηριστικά (δοξολογία, εκφώνηση 
πανηγυρικού, κατάθεση στεφάνου στα µνηµεία ηρώων, τέλεση σχολικών γιορτών), διαφο-
ροποιούνται- και λόγω των χρονικών συγκυριών 524- ως προς το εύρος αλλά και το περιε-

                                                 
523 Ενδεικτικά βλ.  για τα ιδεολογικά συµφραζόµενα της επετείου, τη  σχετική  αναφορά  Επιθεωρητή 
σε εγκύκλιό του, για τη γνωστοποίηση των όρων διεξαγωγής του πρώτου  εορτασµού: «Επί τω 
επικειµένω Πανελληνίω εορτασµώ της Πρώτης Επετείου της 21ης Απριλίου 1967, καθ’ην ο Εθνικός µας 
Στρατός δια της Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως  διέσωσε και επανέφερε την Πατρίδα µας  εις τον ορθόν 
δρόµον των Εθνικών της Πεπρωµένων, γνωρίζοµεν εις υµάς{…}» (εγκ.αριθ. 1057/36/8-4-68, ό.π.).  
524
Έτσι για τον εορτασµό της 4ης επετείου της 21ης Απριλίου, εκδίδεται «λιτόν πρόγραµµα», µε το 

σκεπτικό ότι συµπίπτει µε την 150/ετηρίδα της Επανάστασης (εγκ.αριθ.πρωτ. 819/38/10-4-71, 
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χόµενο του εορτασµού. Έτσι ιδιαίτερη έµφαση φαίνεται να  αποδίδεται στην τρίτη επέτειο, 
αφού για τη διεξαγωγή του εορταστικού προγράµµατος, διατίθεται χρονικό διάστηµα εννιά 
ηµερών (3 µέχρι 11 Μαΐου 1970) και καταβάλλεται προσπάθεια πρόσδοσης παλλαϊκού 
χαρακτήρα στις εορταστικές εκδηλώσεις. Σύµφωνα µε σχετική διαταγή της Νοµαρχίας 
Ηρακλείου, επιβάλλεται η πραγµατοποίηση µαζικών συγκεντρώσεων κατοίκων, µε τη συνερ-
γασία κρατικών και κοινωνικών φορέων,  δηµοσίων υπαλλήλων, αγροτικών, εργατικών επαγ-
γελµατικών, λοιπών οργανώσεων και σωµατείων καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων νεο-
λαίας (λαµπαδοφορίες κ.λπ.) και  λαϊκών πανηγυριών.  Εξάλλου,  η 11η  Μαΐου, χαρακτηρί-
ζεται κατ’εξαίρεση σχολική αργία και παραχωρείται για την τέλεση των καθιερωµένων πια 
εκδηλώσεων της µαθητιώσας νεολαίας. 525 Το σχολείο όµως συµµετέχει ενεργά σ’όλο το διά-
στηµα του εορτασµού, τηρώντας το καθιερωµένο τελετουργικό τυπικό:  

 
« Την 3ην του µηνός Μαϊου οι µαθηταί µετά του διδακτικού προσωπικού  του σχολείου, 

φέροντες την σηµαίαν προ της όλης φάλαγγας, προσήλθον  και παρακολούθησαν τον εκκλησια-
σµόν εις τον ιερόν ναόν του χωρίου την γενοµένην δοξολογίαν περί την 9 π.µ ώραν  Μετά το 
πέρας της δοξολογίας ο διδ/λος του σχολείου Ν. Π. εξεφώνησεν τον πανηγυρικόν της ηµέρας, 
τονίσας ότι η Επανάστασις της 21ης Απριλίου ως ιστορικό γεγονός κατέλαβεν την αρµόζουσαν 
θέση εις την πορείαν του έθνους{…}» ( Έκθεσις Περί Εορτασµού της Επαναστάσεως της 21ης 
Απριλίου, ∆ηµ. Σχολείου Ροδιάς, Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.115). 

 
Σε κάθε περίπτωση,  ο εορταστικός διάκοσµος της επετείου παρουσιάζει καινοτοµίες, α-

φού για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, υποτάσσεται τόσο απρο-
κάλυπτα στις προπαγανδιστικές λειτουργίες του καθεστώτος. Εµπλουτίζεται έτσι, µε την 
παρουσία συµβόλων της «Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως», όπως αρµάτων, στολισµένων µε 
λουλούδια και οµοιωµάτων του µυθικού πουλιού Φοίνικα. Στο πλαίσιο αυτό, δάσκαλοι µε 
καλλιτεχνικές δεξιότητες αναλαµβάνουν να µετατρέψουν τρακτέρ σε στρατιωτικά άρµατα, να 
κατασκευάσουν και να διακοσµήσουν το «επαναστατικό» σύµβολο: « Το ντεκόρ των γιορτών 
άλλαξε, αυτό το θυµάµαι πολύ έντονα, άρµατα και πουλιά  στην αυλή του σχολείου ή και σε 
άλλους χώρους στο χωριό» (Συν.1). Ειδικότερα, οι αίθουσες που τελούνται οι σχολικές 
τελετές διακοσµούνται µε κλαδιά µυρτιάς, πλήθος σηµαιών και σχετικά συνθήµατα ( Έκθεσις 
Περί Εορτασµού της Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου, ∆ηµ. Σχολείου Ροδιάς, ό.π.). Η χρήση 
εθνικών συµβόλων ως διακοσµητικών στοιχείων συντελεί σε συµβολικό επίπεδο την αποδοχή 
του εθνικού έργου της «επαναστατικής» κυβέρνησης.  

 Εξάλλου, ο εορτασµός, που λαµβάνει χώρα στην πλατεία του χωριού,  φαίνεται, σύµ-
φωνα µε µαρτυρίες δασκάλων, να παραπέµπει σε τοπικό πανηγύρι. Μετά την οµιλία, συνήθως 
του δασκάλου, στους κατοίκους, οι εορταστικές εκδηλώσεις, µε τη συµµετοχή λυράρηδων, 
χορευτικών συγκροτηµάτων µε τοπικές ή εθνικές ενδυµασίες, την εκτέλεση χορών από µα-
θητές,  αποκτούν καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα.  

Στα δηµοτικά σχολεία της πόλης, η επέτειος φαίνεται να εορτάζεται  επίσης µε ιδιαίτερη 
µεγαλοπρέπεια και επισηµότητα.  Εορταστικές εκδηλώσεις διεξάγονται επίσης  για το κοινό, 
σε επίπεδο εκπαιδευτικής περιφέρειας, σε δηµόσιους χώρους (Πνευµατικά κέντρα, Κινηµα-
τοθέατρα, γήπεδα κ.λπ.),  υπό την εποπτεία του οικείου επιθεωρητή, την παρουσία υψηλών 
προσκεκληµένων (θρησκευτικών, τοπικών, αστυνοµικών, εκπαιδευτικών αρχών,  άλλων φο-
ρέων) και την επιβεβληµένη συµµετοχή του διδακτικού προσωπικού Εκπαιδευτικοί, δηµό-

                                                                                                                                            
Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ.90). Εξάλλου, όπως έχει ήδη συζητηθεί, η εθνική επέτειος της 25ης Μαρ-
τίου προσλαµβάνει καθαρά  προπαγανδιστικό χαρακτήρα.  
525
Κατά τον προηγούµενο εορτασµό, τριήµερης διάρκειας, σύµφωνα µε τηλεγραφική διαταγή των ε-

πιθεωρητών, τελούνται µαθήµατα κανονικά τις τρεις πρώτες ώρες και ακολουθεί σχολική εορτή σε 
συνεννόηση µε τις τοπικές αρχές (βλ. ενδεικτικά Τηλεγράφηµα Επιθ. Γόρτυνος, αριθ.πρωτ. 882/19-4-
69, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.88). 
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σιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, µε αυξηµένα καλλιτεχνικά προσόντα, αναλαµβάνουν πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωσή τους. Εξάλλου, πρωταρχικό ρόλο στις εορταστικές εκ-
δηλώσεις διαδραµατίζει η οµιλία που εκφωνείται από µέλος του συλλόγου διδασκόντων. Για 
τη σύνταξή της παρέχεται σχετικό διαφωτιστικό υλικό,  στο οποίο συγκαταλέγονται διαγράµ-
µατα οµιλίας ή άλλα φυλλάδια ενηµερωτικού περιεχοµένου για το επιτελεσθέν κυβερνητικό 
έργο της µεταεπαναστατικής περιόδου, σε διάφορους κρατικούς  τοµείς, όπως: «Μέριµνα για 
τον αγρότη», «Τρία χρόνια Εθνικής Αναδηµιουργίας», «Επιτεύγµατα Εθνικής Κυβέρνησης» 
κ.άλ. (Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού Εθνικής ∆ιαφωτίσεως, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ 
95). 

 
  
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ                                 Εν Ηρακλείω τη 18-04-69 
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                 Περίληψις « Αποστολή Βιβλίου υπό τον 
  Τµήµα ∆ιοίκησεως                                             τίτλον «∆ύο χρόνια  µετά την Εθνικήν  
  Αριθ. Πρωτ. 35.736                                           Επανάστασιν», µερικά από τα βασικά  
                                                                             επιτεύγατα» 
 
 
    « Έχοµεν την τιµήν, να αποστείλωµεν, συνηµµένως, αντίτυπα του βιβλίου υπό τον 

τίτλον «∆υο χρόνια µετά την Εθνικήν Επανάστασιν» -µερικά από τα βασικά επιτεύγµατα προς 
αξιοποίησιν του περιεχοµένου αυτών και ιδιαιτέρως  κατά τας οµιλίας  επι τη 2α επετείω της 
Επαναστάσεως.  

      Ωσαύτως αποστέλλοµεν αριθµόν  αντιτύπων της εκδόσεως « Σε όσους πιστεύουν στην 
Ελλάδα» εις την οποία υπογραµµίζονται αι κυριότεραι επιτεύξεις  της  Εθνικής Κυβερνήσεως 
κατά την διαρρεύσασαν  διετίαν  και παρακαλούµεν  δια την ευρείαν κυκλοφορίαν εις πολυσύ-
χναστους χώρους  εις  Κ.Τ.Ε.Λ, ΟΤΕ, ∆ΕΗ,  τράπεζας κ.λπ. 

 
                                                                Ο  ΝΟΜΑΡΧΗΣ 
                                                               
                                                                ΠΑΝΑΓ. ΜΑΤΣΟΣ 
 
Οι σχετικές διαταγές παρέχουν µε ευκρίνεια τους επιθυµητούς θεµατικούς της άξονες: 

«Παρακαλούµε κατά την τελεθησοµένην εορτήν  την 21 
Απριλίου 1969{…}, οµιλήσει ο ∆/ντής ή 

έτερος δάσκαλος, όστις θα εξάρει, ιδιαιτέρως την ιστορικήν αναγκαιότητα της Επαναστάσεως 
και τα ληφθέντα παρ’αυτής µέτρα υπέρ του συνόλου του Ελληνικού λαού και ότι αν αύτη δεν 
εξεδηλούτο η Πατρίς µας θα οδηγείτο µε ακρίβειαν φυσικού φαινοµένου προς αγνώστους περι-
πετείας και προς το χάος» (εγκ.αριθ. πρωτ. 1047/31/9-4-69,  Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.88). 
Οι οµιλητές καλούνται έτσι να εισαγάγουν στο κλίµα της επετείου τους συµµετέχοντες, δη-
µιουργώντας ανάλογη συναισθηµατική φόρτιση στο ακροατήριο:   

 
« Ο εκλεκτός οµιλητής εν µέσω θερµών χειροκροτηµάτων, ανήλθεν εις το βήµα, όστις µε 

σαφήνειαν  και διεξοδικότητα, µε την µεταλλικήν του φωνήν  και µε την ψυχήν πάλλουσαν  από 
συγκίνησιν και ενθουσιασµόν ανέπτυξε λίαν αριστοτεχνικώς το επίκαιρον  και άκρως ενδιαφέ-
ρον θέµα του, επί 45́ της ώρας, διατηρήσας  ζωηρόν και αδιάπτωτον  το διαφέρον του εκλεκτού 
ακροατηρίου, αποσπάσας  τα θερµά χειροκροτήµατα και  τα ειλικρινή του  συγχαρητήρια. Κατά 
κοινήν οµολογίαν,  η εν λόγω οµιλία απετέλεσε  πραγµατικόν εθνικόν αναβάπτισµα».  

( Στο ∆ΕΕΣΕΕ, 1970, 125, 38)  
 
Το όλο τελετουργικό, ανάλογο των καθιερωµένων εθνικών επετείων,  στοχεύει εµφα-

νώς στην αξιοποίηση της συναισθηµατικής φόρτισης που προκαλούν. Μέσα από αυθαίρετες 
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ταυτίσεις νοηµάτων και µε δεσπόζουσα την προβολή «της εθνικής αποστολής»  των  σύγχρο-
νων «επαναστατών», επιχειρείται η  φυσικοποίηση της παρουσίας τους και η καταξίωση του 
έργου τους.  Στην προσπάθεια ιδεολογικής χειραγώγησης των εκπαιδευοµένων,  πρωτεύοντα 
ρόλο καλούνται να παίξουν τα βιώµατα εθνικής υπερηφάνειας των εµπλεκοµένων. Οι µα-
θητές συµµετέχουν ενεργά στη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων.  Εκτελούν άσµατα 
εθνικού περιεχοµένου («Η νίκη είναι Θεά Ελληνίς», «Ίτε παίδες Ελλήνων», «Έλα δόξα» 
κ.άλ.), ύµνους και σκετς, εµπνευσµένα από «την Επανάσταση της 21ης Απριλίου» («Ανα-
στήτω η Ελλάς», «Τα αγαθά της Επαναστάσεως» και απαγγέλλουν  ανάλογου περιεχοµένου  
ποιήµατα  («21η Απριλίου»). 

 
ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ της Σωτηρίας  Εθνικής µας Ηµέρας 

της ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ Τ’ΑΠΡΙΛΗ 
 

                           Είκοσί µια τ’Απρίλη, µια µέρα λατρευτή 
                           ιστορική θα µείνει µέσ’στις γιορτές γιορτή 
                           κάθε γιορτή Λαζάρου, π’Ανάστασι θυµίζει 
                           όµοια κι’αυτή τ’Απρίλη, µια τέτοια συµβολίζει 
 
                            Σταθµός για την Ελλάδα θα γίνει τούτη η µέρα 
                            ίση σε ∆όξα µ’άλλες, που Λευτεριά της φέραν 
                            µαζί της θα  γιορτάζει  µε τη λαµπρή θωριά της 
                            ιδανικά σαν πήραν, καινούρια τα παιδιά της 
 
                            ανδρεία πάλι πήρε, µε το καινούριο ΟΧΙ 
                            τρανό κι’αυτό σαν Κείνο, πούπε η ξιφολόγχη 
                            αναίµακτα ξεραίνει του ∆ιχασµού το φίλτρο 
                            π’άρχιζε να φουντώνει, για κάποιο ΓΥΡΟ ΤΡΙΤΟ 
 
                           ρένει γι’αυτό µε ρόδα τον  Ένδοξο Στρατό της 
                           ιπτάµενη –Αιθέρια στο γαλανό ουρανό της 
                           λαµπρόρουχα ντυµένη, Λευκή Στεφανοφόρα 
                           ηχεί σ’αυτούς  Παιάνες, που ΣΩΣΑΝΕ ΤΗ ΧΩΡΑ 
 
                                                                                              Μ.∆ 
                         (Πηγή: Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29,ΦΑΚ. 95).  
 
 Η αβίαστη συµµετοχή τους στη διεκπεραίωση λαµπρών  εορταστικών εκδηλώσεων,  η 

θετική ενίσχυση της προσπάθειάς τους εκ µέρους  των σηµαντικών άλλων (γονιών, δασκάλων 
κ.λπ.) και συνεπώς το ευχάριστο συναίσθηµα που συνοδεύει την όλη διαδικασία, εντείνουν  
τη διεισδυτική ικανότητα  των ιδεολογικών µηνυµάτων.  

 
« {…} Εν συνεχεία ο ∆/ντής του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Κορυδαλλού κ. Κ. Π.  εξε-

φώνησε τον πανηγυρικόν της ηµέρας. ∆ιά της εµπνευσµένης οµιλίας του εχάρισε στο πολύ-
πληθές ακροατήριον στιγµάς εθνικής εξάρσεως και υπερηφανείας.  Η εορτή συνεχίζεται µε 
απαγγελίαν «Γιατί έγινεν η Επανάστασις» υπό µαθητών του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Περάµατος. {…} Η ευγενής άµιλλα έχει ξεσηκώσει  τους µαθητάς του 22ου ∆ηµοτικού Σχολείου  
Νικαίας οι οποίοι ευθύς αµέσως εκτελούν  το σκετς «Τα αγαθά της Επαναστάσεως». Όταν η αυ-
λαία ξανανοίγει οι θεατές ευρίσκονται προ ενός εκπληκτικού θεάµατος. Λιλλιπούτειοι καλ-
λιτέχνες µαθηταί αποτελούντες την µανδολινάταν  του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Νικαίας, υπό 
την ∆/νσιν της ∆/σσης κ. Λ.  εµφανίζονται δια πρώτην φορά επισήµως  και εκτελούν µε α-



 343

κρίβειαν και επιτυχίαν  πατριωτικά άσµατα τα οποία θα εζήλευαν  ακόµη  και επαγγελµατικά  
καλλιτεχνικά συγκροτήµατα.  

{…}Τον  λόγο τώρα έχει η  Έλληνική λεβεντιά. Οι µικροί που βιάζονται να γίνουν 
µεγάλοι, ντυµένοι τσολιάδες, Αµαλίες, Καρυάτιδες χορεύουν ελληνικούς χορούς. Είναι οι µα-
θηταί των Ιδιωτικών ∆ηµοτικών Σχολείων της κ. ∆ουρατσίνου και των αδελφών Μπάρα.  Ο 
κόσµος κατενθουσιασµένος χειροκροτεί, συγχαίρει, επαινεί, υπερηφανεύεται για τους µαθητάς , 
τας µαθητρίας τους διδ/λους και τας δ/σσας των τέκνων τω.»  

( Στο ∆.Ε.Ε.Σ.Ε.Ε, 1970, 125, 34-35)526 
 
Οι δάσκαλοι εξαναγκάζονται να συµβάλλουν  ενεργά  ως επαγγελµατίες, στην ασύµ-

βατη, ιδεολογικά,  µεταφύτευση  πατροπαράδοτων εθνικών ιδανικών-  µε τα οποία και οι ίδιοι 
γαλουχήθηκαν- στη νεόδµητη εθνική επέτειο της 21ης Απριλίου. Η επιβεβληµένη συµµετοχή 
τους στην προπαρασκευή τελετών, καθαρά προπαγανδιστικού περιεχοµένου φαίνεται να 
δηµιουργεί ανοµολόγητες εσωτερικές συγκρούσεις. Επιτρέποντας την οικειοποίηση εθνικών 
συµβολισµών  και περιεχοµένων, µε ιδιαίτερη θέση µάλιστα στο προσωπικό τους αξιολογικό 
σύστηµα,  νιώθουν συµβιβασµένοι, µα και υποχρεωµένοι να το πράξουν. Υποχρεωµένοι να 
υµνούν το καθεστώς, ενεργοποιούν αµυντικούς µηχανισµούς για να µην απωλέσουν το αυτό-
σεβασµό τους:  «Ναι,  θυµάµαι,  είπα εγώ το λόγο, στην πρώτη γιορτή του καθεστώτος. Τον 
διάβασα, όπως µου τον έδωσαν γραµµένο, έτοιµο. Όσοι µε ήξεραν δεν πιστεύανε ότι αυτά που 
τους είπα τα πίστευα. Έπρεπε να το κάνω και το έκανα» (Συν. 3). Η νοηµατοδότηση του επαγ-
γελµατικού καθήκοντος, µε προεξάρχον το χρέος της υπακοής στους ανωτέρους,  φαίνεται να 
απενεργοποιεί το δυναµικό των όποιων ηθικών διληµµάτων. Ο δάσκαλος πρωταγωνιστεί στις 
σχετικές εκδηλώσεις, τουλάχιστον µε το σώµα του και τη φυσική παρουσία του. Οι ψυχικές 
διεργασίες της υποταγής στις άνωθεν εντολές, αποτελώντας το παρασκήνιο της ενδοτικής συ-
µπεριφοράς του δηµοσίου υπαλλήλου, δεν αφορούν πολιτικές µε κυρίαρχο δόγµα: «Από-
φασίζοµεν και διατάσσοµεν» 

Η δασκάλα Β.Ψ., σε ερώτηµά µας για το περιεχόµενο των σχετικών εορταστικών εκδη-
λώσεων, µε µελαγχολική διάθεση, αναφέρει: «Είχαµε βεβαίως και άσµατα, ειδικά για την 
κατάσταση και τα µαθαίναµε στους µαθητές µας.  Χρησιµοποιούσαµε όµως και τα άλλα, αυτά 
που και εµείς είχαµε διδαχθεί από τους δασκάλους µας –εγώ προσωπικά από τον πατέρα µου, 
που ήταν στρατιωτικός. Έπρεπε όλα αυτά τα εθνικά άσµατα να τα µάθουµε στα παιδιά για να τα  
τραγουδήσουν στη γιορτή της 21ης Απρίλη. Αυτό έκανε την ψυχή σου να επαναστατεί, αλλά 
ήσουν υποχρεωµένος να το κάνεις.  Λες δεν συµβιβάζοµαι αλλά υπάρχουν στιγµές συµβιβασµού 
στη ζωή του ανθρώπου. ∆εν µπορούσαµε να κάνουµε διαφορετικά!» (Συν. 4). 

Αισθητή γίνεται έτσι, η παρουσία προπαγανδιστικού λόγου, ιδιαίτερα στις υµνητικές 
τελετές για το καθεστώς, στα πλαίσια της επετείου του. Πρόκειται για εκτεταµένη  ιδεολογική 
επιχείρηση προβολής της εθνικής και ιστορικής αποστολής «της Επανάστασης». 

Το µυθικό πουλί,  η παρουσία του Εθνικού Στρατού, οι εθνοσωτήρες πρωταίτιοι του κα-
θεστώτος, η 21η Απριλίου επιβάλλονται αξιωµατικά στο σχολικό βίο των µαθητών, επιδρώ-
ντας στις εννοιολογικές µήτρες αντίληψης και κατανόησης της κοινωνικής πραγµατικότητας. 
Η υποταγή στην καταξιωµένη και ηθικά θωρακισµένη αυθεντία,  µε τα πατροπαράδοτα ελ-
ληνοχριστιανικά ιδεώδη, είναι το παρακολούθηµα της νοµότυπης πλύσης εγκεφάλου που δε-
χονται οι µαθητές κατά την επταετή δικτατορία.   

 
 

 

                                                 
526 Πρόκειται για απόσπασµα  άρθρου µε τίτλο: «Εορταστική εκδήλωσις της Γ΄Εκπαιδευτικής Περιφέ-
ρειας Πειραιώς  επί τη 3η επετείω  της 21ης Απριλίου». Υπενθυµίζεται ότι στο επίσηµο έντυπο της 
Ενώσεως Επιθεωρητών Ελλάδος, περιλαµβάνονται ανάλογα άρθρα που αποτυπώνουν την παιδαγωγική 
κίνηση των εκπαιδευτικών περιφερειών.  
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15.1.2. Ο εορτασµός επετείων αντικοµµουνιστικού περιεχοµένου 
 
«Η αριστοτεχνική, κεραυνοβόλος και αναίµακτος επανάστασις  ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑ- 
ΜΕΩΝ  της 21ης Απριλίου  1967,  ανέτρεψε τα µεγαλεπίβουλα σχέδια του ΠΑΝΣΛΑΒΙ 
ΣΜΟΥ προς  κατάκτησιν  της Ελλάδος, δια νέου εµφυλίου σπαραγµού, επί 200 έτη.{…}».527 

 
∆υνάµει του Β.∆. 157/69 συνεορτάζονται για πρώτη φορά στις 31 Αυγούστου  η εορτή 

του Εφέδρου Πολεµιστού, της  Πολεµικής Αρετής των Ελλήνων και της 20ης επετείου από 
από τη συντριβή των κοµµουνιστοσυµµοριτών (Κ/Σ) στο Γράµµο και στο Βίτσι, µε σκοπό, 
όπως αναφέρεται στις σχετικές εγκυκλίους,  την απότιση τιµής στους ηρωικούς νεκρούς των 
πολεµικών αγώνων της φυλής, την ενίσχυση της ιστορικής µνήµης, την άντληση σχετικών 
διδαγµάτων και εν τέλει την ανάδειξη της παραµεληµένης σηµασίας της προαναφερόµενης 
νίκης στην ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία (εγκ.αριθ.πρωτ. 1769/47/26-08-70, Γ.Α.Κ.Ν.Η, 
ΕΚΠ.29,  ΦΑΚ. 90).  

  Με το σκεπτικό,  ότι η έξαρση των αγώνων του έθνους και της πολεµικής αρετής των 
Ελλήνων αποτελεί εθνικό καθήκον, ζητείται να δοθεί ιδιαίτερη λαµπρότητα στον εν λόγω 
εορτασµό. Επισηµαίνεται µάλιστα η ανάγκη συστηµατικής προσπάθειας για την εξασφάλιση 
της καθολικής συµµετοχής του πληθυσµού. Έτσι, αν και η καθορισθείσα ηµεροµηνία ε-
ορτασµού συµπίπτει µε το διάστηµα των θερινών διακοπών, το σχολείο στα πλαίσια της ευ-
ρύτερης αποστολής του και του διαφωτιστικού του ρόλου, καλείται να συµβάλλει ενεργά στη 
διεξαγωγή των προγραµµατισµένων εορταστικών εκδηλώσεων. Οι διευθυντές λαµβάνουν, 
µέσω σχετικών εγκυκλίων στους θερινούς τόπους διαµονής τους, αυστηρές οργανωτικές οδη-
γίες, για την εφαρµογή, του καθορισµένου από το Αρχηγείο Ενόπλων ∆υνάµεων, εορταστι-
κού προγράµµατος καθώς και υποδείξεις για τους θεµατικούς άξονες των πανηγυρικών λόγων 
και των άλλων προβλεπόµενων οµιλιών  σε συγκεντρώσεις κατοίκων. Καλούνται έτσι όσοι  
διαµένουν εκτός νοµού, να βρεθούν απαραιτήτως κατά την ηµέρα της εορτής στην οργανική 
τους θέση,  αφού έχουν  ήδη συνεργαστεί µε τις τοπικές αρχές (Προέδρους της Κοινότητας 
και λοιπούς τοπικούς παράγοντες) για την αρτιότερη διοργάνωση του εορτασµού. Αναφορικά 
µε το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, ορίζεται να συµµετάσχει στις εορταστικές  εκδηλώσεις 
που θα πραγµατοποιηθούν στους τόπους διαµονής τους.  

Στο πλαίσιο αυτό,  αποστέλλεται σχετικό διαφωτιστικό υλικό, όπως: διαγράµµατα, πε-
ριγράµµατα (οµιλιών) ποιήµατα, υµνητικού περιεχοµένου για τη δράση του εφέδρου πολε-
µιστού κ.άλ.,  από τη ∆ιεύθυνση Μελετών Σχεδιάσεως και Προγραµµατισµού της  Γενικής 
Γραµµατείας Τύπου και Πληροφοριών. Ως συνδετική έννοια των συνεορταζόµενων επετείων 
εµφανίζεται  η πολεµική αρετή των Ελλήνων. Τονίζεται, έτσι το καθήκον εξύµνησης κατά τη 
διάρκεια του εορτασµού,  της διαχρονικής  παρουσίας της στην ιστορία του έθνους  αλλά  και 
της βαρύνουσας σηµασίας της,  «ουχί µόνον δια την Ελλάδα αλλά και δι’ολόκληρον την αν-
θρωπότητα.»  

Εξάλλου, µε την προσέγγιση της αρετής της ανδρείας και της γενναιότητας, ως ου-
σιωδών χαρακτηριστικών «του προτύπου του Έλληνος, του καλού καγαθού ανδρός» και 
συνεκδοχικά  γενεσιουργών παραγόντων των µεγαλειωδών στιγµών της ελληνικής ιστορίας, 
επιχειρούνται για άλλη µια φορά ανιστόρητες ταυτίσεις ιστορικών συµβάντων,  µε εµφανείς 
προπαγανδιστικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό,  επιβάλλεται η συσχέτιση της νίκης κατά των 
κοµµουνιστών στο Γράµµο και της  Εθνεγερσίας της 21ης Απριλίου, µέσω της προβολής της  
µεγίστης σηµασίας τους» για τη σωτηρία του έθνους από τον κοµµουνισµό (εγκ.αριθ. πρωτ. 
1618/55/9-8-1969, Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 89).  

                                                 
527 Πρόκειται για απόσπασµα από τα υποβολιµαία διδάγµατα προπαγανδιστικού κειµένου για χρήση 
κατά τη σύνταξη οµιλιών αντικοµµουνιστικού περιεχοµένου ( Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού ∆ηµ. 
Σχολείου Αγ. Βαρβάρας,  Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.34, ΦΑΚ.72)  
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Γενικότερα, µε την πολυπρισµατική νοηµατοδότηση της πολεµικής αρετής, καταγράφε-
ται προσπάθεια  προβολής κοµβικών ιδεολογηµάτων του καθεστώτος. Σε σχετικού περιεχοµέ-
νου περιγράµµατα και διαγράµµατα οµιλίας  (εκγ.αριθ. πρωτ.  1769/47/26-08-70, Γ.Α.Κ.Ν.Η, 
ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 89), τονίζεται η  αξία της ανδρείας στη δηµιουργία πολιτισµού και εν καιρώ 
ειρήνης, λόγω της συµβολής της, «οσάκις εκδηλωθεί, όχι προς ικανοποίησιν στενόκαρδων  και 
εγωϊστικών σκοπών αλλά προς προάσπισιν, στήριξιν και προαγωγήν κοινωνικών αξιών» και ως 
εκ τούτου,  υπό τις υφιστάµενες συνθήκες, η εν δυνάµει συνδροµή της στη δηµιουργία  «της 
Μεγάλης- το πνεύµα-Ελλάδος, ικανής να ενταχθεί εις την πρωτοπορείαν των πλέον πεπο-
λιτισµένων Εθνών»:   

 
« Η ανδρεία και η γενναιότης εσυνόδευσαν τον αγωνιζόµενον  Έλληνα από τους µηδικούς 

πολέµους και τας εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου, µέσω των εκπολιτιστικών προσπαθειών του 
Βυζαντίου και της εθνεγερσίας του 1821 µέχρι και του έπους του 1940 και της νίκης των 
κοµµουνιστοσυµµοριτών τα 1949.  

Με την εορταζοµένην νίκην, της οποίας η ευρυτέρα πολιτική και πολιτιστική σηµασία  
ακόµη δεν εξετιµήθη όπως της έπρεπε, εξεδηλώθη ευρύτατα  και παρά τας ιδιαιτέρως αντιξόους 
και δυσχερείς συνθήκας, το δαιµόνιον  του ανδρείου και γενναίου Έλληνος, εις τας πρώτας 
γραµµάς  και τα µετόπισθεν του αγώνος. Το αποτέλεσµα ήτο ο εχθρός αυτός, γνωστός πλέον  
δια την εµµονήν, υπουλότητα και δύναµιν κρούσεως  λόγω της ποικίλης ενισχύσεώς του, να 
νικηθεί κατά κράτος.  Ενδεχόµενη επικράτησίς του δεν θα εσήµαινε απλώς την άνοδον ενός ο-
λοκληρωτικού, στυγνού και αδιστάκτου «δεσπότου» εις την εξουσίαν. ∆εδοµένης της ιδεο-
λογικής τοποθετήσεως και του περιεχοµένου των ελατηρίων της δράσεως την οποίαν ανα-
λάµβανε, θα εσήµαινε, προ παντός άρνησιν και ανατροπήν  όλων των αξιών του ελληνικού και 
ελληνοχριστιανικού πολιτισµού, τας οποίας επέβαλε ιστορία χιλιάδων ετών και προήσπισε µε 
ετοιµότητα και θυσίας η Ελληνική ανδρεία, εν πολέµω και ειρήνη.  

Η ανάπτυξις  του περιεχοµένου των αρετών της ανδρείας και γενναιότητος εξακολουθεί 
να είναι  επιτακτικόν αίτηµα και µετά την Επανάστασιν της 21ης Απριλίου 1967. Αι εθνικαί 
επιδιώξεις  υπό την µορφήν της εδαφικής  ολοκληρώσεως  της Χώρας, δεν έχουν εισέτι περα-
τωθεί. Αλλά και η δηµιουργία των προϋποθέσεων της νίκης εις την καθόλου (οικονοµική, 
τεχνική, πολιτιστική) ανάπτυξιν της Χώρας  έχει άµεσον και στενήν σχέσιν  µε την ειρηνικήν α-
ξιοποίησιν της  αρετής και της ανδρείας» (εγκ.αριθ.πρωτ. 1769/47/26-08-70, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ό.π.).  

 
Στα πλαίσια επίσης των παρεχόµενων οδηγιών σύνταξης των οµιλιών,  ζητείται,  µέσω 

ιστορικής αναδροµής, να αναδειχθεί ο ρόλος της πολεµικής αρετής στην προάσπιση και 
διάσωση αξιών του δυτικού πολιτισµού, όπως της δηµοκρατίας,  µε την αποτελεσµατική αντι-
µετώπιση «του δεσποτικού ολοκληρωτισµού (φασιστικού, ναζιστικού, κοµµουνιστικού),   κα-
θώς και  να επισηµανθούν «τα προκύπτοντα  Ιστορικά καθήκοντα των Ελλήνων τόσο έναντι 
της Ελλάδος όσον και έναντι του ελευθέρου κόσµου», όπως: α) η ελληνοχριστιανική  ιδεολο-
γική συγκρότηση της Ελλάδος, β) η συγκριτική αντιπαράθεση του ιδεολογικού περιε-χοµένου 
ελληνοχριστιανισµού και κοµµουνισµού,  η ανάδειξη της υπεροχής του πρώτου κ.λπ.   

Εξάλλου  ο αντικοµµουνισµός ως κυρίαρχο ιδεολόγηµα το εορτασµού, διασυνδεόµενο  
µε την εκδήλωση της πολεµικής αρετής των Ελλήνων, ηθικοποιείται µε την επίκληση της 
ανάγκης εθνικής επαγρύπνησης για τη διασφάλιση της επιβίωσης του έθνους:  

 
« Ο αντιϊµπεριαλισµός είναι ένα  εκ των βάθρων  της  Ελληνικής Πολεµικής Αρετής  και 

µορφή του αντιϊµπεριαλισµού είναι ο αντικοµµουνισµός.  Ο Έλλην πιστεύει εις τας αξίας τους 
ελληνοχριστιανικού πολιτισµού και συγχωρεί τους ειλικρινώς µετανοούντας  και προσπαθεί να  
τους επαναφέρει στους κόλπους της εθνικής κοινότητας. ∆εν συγχωρεί  όµως τα κινούµενα του 
σλαβικού ιµπεριαλισµού  και διατηρεί την µνήµην εναντίον του κοµµουνισµού αγώνων  όχι 
χάριν του µίσους αλλά δια την εθνικήν επαγρύπνισιν. {…}. Οι λαοί που θέλουν να ζήσουν δεν 
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λησµονούν . Η λήθην προς αντίπαλον ο οποίος  αγνοεί το ηθικόν περιεχόµενον  της προσφοράς  
και δεν εγκαταλείπει την προσπάθειαν υποδουλώσεως της Ελλάδος, δεν έχει θέσιν εις την 
Εθνική µας  πορείαν» (εγκ. αριθ. 1891/65/23-8-91, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29,  ΦΑΚ. 90).  

 
Στα πλαίσια των νοηµατοδοτήσεων που επιφυλάσσει το καθεστώς στις προαναφερό-

µενες συνεορταζόµενες επετείους, η προσέγγιση  της  πολεµικής αρετής ως γενεσιουργού  πα-
ράγοντα  της ένδοξης πολεµικής ιστορίας  της ελληνικής φυλής, επιτελεί πολλαπλές ιδεο-
λογικές λειτουργίες. Ο έφεδρος πολεµιστής προβάλλεται ως ακαταπόνητος και ένδοξος υπε-
ρασπιστής των πατρογονικών ιδανικών. Η ηρωοποίησή του, µέσα από την παρουσίαση των 
ένδοξων κατορθωµάτων του στα πεδία µαχών, υποβάλλει έµµεσα το ιδεολόγηµα της κα-
θαγιασµένης δράσης του στρατού. Πρόκειται για την προαγωγή ιδεολογικής λειτουργίας,  
βαρύνουσας  σηµασίας  υπό  συνθήκες στρατοκρατικής  διακυβέρνησης της χώρας.  

 
                               
Στίχοι αφιερωµένοι στον Άγνωστο-Έφεδρο Πολεµιστή  
                                                                         Υπό Μ.∆  
 
Ψηλά στα επουράνια βρέθηκα κάποια µέρα {…} 
Και είδαν τα µάτια µου εκεί απίστευτες εικόνες  
Που άξιος ζωγράφος δεν µπορεί να φτιάξει στους αιώνες 
Ένας ΠΕΛΩΡΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ, πάνοπλος, Ανδρειωµένος 
Κρατών  Σηµαία, Σάλπιγγα και όπλα φορτωµένος 
Εσκέπαζε τον ουρανό  απ’Ανατολή και ∆ύση  
Και κάτω του άπειρα  θρονιά, Χρυσά κι’από φιλντίσι 
Σε κάθε θρόνο µια σκηνή µε δύσκολες συνθήκες   
π’έδειχνε Μάχες, Ηρωισµούς, θανάτους µα και Νίκες{…} 
Σε ένα διαβάζω ΠΛΑΤΑΙΕΣ, στον άλλο ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 
πιο πέρα βλέπω  ΜΑΡΑΘΩΝ, και δίπλα ΣΑΛΑΜΙΝΕΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ρηγάδες, τσιµησκήδες 
Βουλγαροκτόνοι, Κοµνηνοί, γενναίοι  ∆ιγενήδες{…} 
∆εξιά, θρόνοι φρεσκότεροι, πολλοί σαν αλυσίδα 
που η λάµψις του µε θάµπωσε, από µακριά ως τους είδα 
που ακόµη δεν µαράθηκαν τα’άνθη που τους στολίζαν 
κι άκουσα αιθέριες µουσικές Παιάνων, που βουίζαν,  
Κι αυτών πολλά τα ονόµατα. Πόσα να πω δεν ξεύρω{…] 
ΣΟΥΛΙΑ, ΑΡΚΑ∆ΙΑ, ΖΑΛΟΓΓΑ, ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,  
όπου βουίζαν  και γι’αυτά κάµποι, βουνά και Λόγγοι. 
Πιο πέρα βλέπω ΕΛΛΑΣΩΝ και δίπλα του ΜΠΙΖΑΝΙΑ,  
κι ένα σωρό ηρωισµούς, που µείναν στην αφάνεια 
Συνέχεια βλέπω τα θρονιά ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΙ ΠΙΝ∆ΟΥ 
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΠΡΕΜΕΤΗΣ της ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 
Και εις το τέλος της σειράς, το ΒΙΤΣΙ, ΓΡΑΜΜΟ, ΑΠΡΙΛΗ 
Πουν’ τα θρονιά ΤΟΥΣ λαξευτά από Φειδίου σµίλη,  
Και πρόσφατα έχουν στηθεί{…}»  
 
Πηγή: Φάκελος ∆ιαφωτιστικού Υλικού ∆ηµ. Σχολείου Αγ. Βαρβάρας, Γ.Α.Κ.Ν.Η,   
ΕΚΠ.34,   ΦΑΚ. 72)  
 
 Επιπρόσθετα προπαγανδίζεται για άλλη µια φορά η ανθελληνική υπόσταση και αντε-

θνική δράση των κοµµουνιστών και ως εκ τούτου η υψίστης εθνικής σηµασίας «αντιµετώπιση 
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του κοµµουνιστικού κινδύνου». Υπό το πρίσµα αυτό, η νίκη κατά των κοµµουνιστών στο 
Γράµµο και στο Βίτσι κληροδοτεί το εθνικό καθήκον ειρηνικής αξιοποίησης της αρετής της 
ανδρείας για την ευόδωση των εθνικών επιδιώξεων «της Επανάστασης» της 21η Απρίλη.   

 
« Η Ελλάς µε τον σατανικόν δόλον του διεθνούς κοµµουνισµού  και του ΚΚΕ, σήµερον  

θα ευρίσκετο όπισθεν του παραπετάσµατος, εάν δεν ηγρύπνουν αι εθνικαί δυνάµεις, δια το 
µέλλον  του Ελληνισµού. Η αριστοτεχνική, κεραυνοβόλος και αναίµακτος επανάστασις  ΤΩΝ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ  της 21ης Απριλίου  1967,  ανέτρεψε τα µεγαλεπίβουλα σχέδια του 
ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΥ προς κατάκτησιν  της Ελλάδος, δια νέου εµφυλίου σπαραγαγµού, επί 200 
έτη.{…. Και ήδη µε την Εθνικήν Κυβέρνησίν της η Ελλάς  βαδίζει µε γοργόν βήµα, τον δρόµον  
της προόδου, της αναπτύξεως και της αναγεννήσεως, υπό το θαυµασµόν του ελευθέρου κόσµου 
και το µίσος του ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΥ.» 
 Πηγή: Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού ∆ηµ. Σχολείου Αγ. Βαρβάρας,  Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.34, 
ΦΑΚ.72  
 

Εξάλλου, οι χαρακτηριζόµενες,  από το Β.∆. 157/69 (άρθρο 4),  επιµνηµόσυνες τελετές 
απότισης φόρου τιµής στα θύµατα των κοµµουνιστών της 4ης ∆εκεµβρίου 1944,   αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της σχολικής ζωής. Το σχολείο καλείται να συµµετάσχει στις τοπικές 
εκδηλώσεις του εορτασµού κατά τη δεύτερη Κυριακή του ∆εκεµβρίου,  αλλά και να ενηµε-
ρώσει µαθητές και γονείς, στα πλαίσια των σχολικών και εξωσχολικών δράσεων  για τα ιστο-
ρικά διδάγµατα των «∆εκεµβριανών».  

Στη σχετική εµπιστευτική  εγκύκλιο του Αναπληρωτού Επιθεωρητού Πεδιάδος Π.Γ., ε-
ντυπωσιάζει η έντονη προσπάθεια  ιδεολογικής χειραγώγησης  του διδακτικού και µαθητικού 
πληθυσµού, µε τη δαιµονοποίηση του κοµµουνισµού, µέσω µονόπλευρων και στεβλών ανα-
γνώσεων των ιστορικών γεγονότων της επίµαχης περιόδου.  Η «τεραστία ιστορική σηµασία» 
της επετείου ρηµατοποιείται µε φράσεις όπως: «∆εκεµβριανές ωµότητες», «απάνθρωπος βία, 
σαδισµός και περιφρόνησις προς την ανθρώπινην ύπαρξιν», «στασιακόν κοµµουνιστικόν 
κίνηµα», «προδοτική και αντεθνική δράσις του Κ.Κ.Ε» κ.λπ. (εγκ. αριθ. πρωτ. 31/10-12-68, 
Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.16, ΦΑΚ.45 και  ΕΚΠ.34, ΦΑΚ.72).  Με το σκεπτικό µάλιστα ότι «οι ∆ε-
κεµβριαναί θηριωδίαι και εν συνεχεία το συµµοριτισµός» απείλησαν µε αφανισµό την ελευ-
θερία της χώρας και ως εκ τούτου την εθνική υπόστασή της, η ανάµνηση επετειακών γεγο-
νότων, όπως τα «∆εκεµβριανά», παρουσιάζεται ως  εθνικό  καθήκον προς τις επερχόµενες γε-
νεές.   Παραγγέλλεται: « Προς τούτο οι κ/ ∆/νταί των Σχολείων κατά την τελευταίαν ώραν των 
πρωινών µαθηµάτων της 14ης  τρέχοντος, ηµέραν Σάββατον, θα συγκεντρώσουν του µαθητάς να 
αναπτύξουν την σηµασίαν του γεγονότος δι’ ειδικής οµιλίας είτε των ιδίων προσωπικώς είτε 
άλλου διδασκάλου {…}», αναφερόµενοι στην  ασπίδα που δηµιουργεί «η Επανάστασις της 21ης 
Απριλίου» έναντι του κοµµουνιστικού κινδύνου: «Να τονισθεί ότι η 21η {…} αποτελεί εγγύησιν 
ότι η Ελλάς δεν θα επανέλθει εις την πυρίκαυστον  εποχήν της  ∆εκεµβριανής κολάσεως» (ό.π.). 

∆εδοµένου ότι οι προαναφερόµενες οδηγίες αφορούν στο περιεχόµενο οµιλιών µε από-
δέκτες µαθητές,  ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, η έµφαση που δίνεται στο θεµατικό άξο-
να «παιδοµάζωµα». Ο κίνδυνος της απώλειας των σηµαντικών άλλων (γονέων, πατρίδας 
κ.λπ.) και στη συνέχεια η γενιτσαροποίηση των Ελληνοπαίδων,  απόρροια του προσηλυτι-
σµού στην κοµµουνιστική ιδεολογία, παρουσιάζεται ως έγκληµα κατά της Φυλής. Επιχει-
ρείται µάλιστα µε την αντιπαραβολή των δύο «παιδαµαζωµάτων» της ελληνικής ιστορίας, η 
ανάδειξη του αποτρόπαιου  χαρακτήρα  της κοµµουνιστικής ενέργειας:  

 
« Γ΄ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
1. Το κοµµουνιστικόν παιδοµάζωµα υπήρξεν µέγα έγκληµα κατά της Φυλής και απο-

δεικνύει ότι, σκοπός του σλαβοκοµµουνισµού είναι ο πλήρης αφανισµός του Ελληνισµού 
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2. Το κοµµουνιστικόν παιδοµάζωµα, ήτο έγκληµα πολύ χειρότερον  από  το επί της 

Τουρκοκρατίας  παιδοµάζωµα:  
α) ∆ιενεργήθη όχι τον µεσαίωνα αλλά το 1948-1949 
β) ∆εν διεπράχθη από αλλοφύλους και αλλοθρήσκους βαρβάρους  κατακτητάς αλλά 

«Έλληνας» 
γ) Οι Τούρκοι ήρπαζαν µόνο βρέφη. Οι κοµµουνισταί ήρπαζαν  παιδιά και 14 ετών 
 {….} 
3. Ο κοµµουνισµός περιφρονεί τα διεθνή νόµιµα, την ηθικήν, το δίκαιον, τα πάντα. ∆εν 

έχει φραγµούς. Ενεργεί αδιστάκτως δια να επιτύχει  τους σκοπούς του.  
4. Η προσπάθεια της γενιτσαροποιήσεως των απαχθέντων παιδιών, κατά το µέγας µέρος 

απέτυχεν λόγω και της γενικωτέρας  αποτυχίας  του κοµµουνιστικού τρόπου ζωής.  
5.  Χρέος της φυλής µας, όρος υπάρξεώς της είναι  να παραµένει σταθερώς άγρυπνος, 

ηνωµένη και ισχυρά έναντι της κοµµουνιστικής απειλής.» 
Πηγή: Θέµατα Εθνικής Αγωγής. Παιδοµάζωµα, (Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού Αγ. 

Βαρβάρας,  Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.34, ΦΑΚ.72. 
 
 Ακόµη και αν τα όσα παραγγέλλονται να αναφερθούν είναι ακατανόητα  για το νοητικό 

επίπεδο των παιδιών, οι υποβολιµαίοι συνειρµοί προάγονται: Ο,τιδήποτε σχετίζεται µε τον 
κοµµουνισµό συνιστά  απειλή  για  την υπόσταση της οικογένειας, της πατρίδας, της ελληνι-
κής ταυτότητας και εν τέλει της ζωής. Πρόκειται για εµφανή προσπάθεια, επαναενεργο- 
ποίησης µετεµφυλιακών ιδεολογικών αντανακλαστικών στη σχολική ζωή, µέσα από άνευ 
ορίων πλύση εγκεφάλου, µε  απώτερο σκοπό τον εξοστρακισµό των κοµµουνιστικών επιρρο-
ών από την υπό διαµόρφωση προσωπικότητα του εκπαιδευοµένου.  

Παράλληλα, η αντικοµµουνιστική προπαγάνδα, επ’ευκαιρία της επετείου των «∆εκεµ-
βριανών» και των προαναφερόµενων συνεορταζόµενων (Συντριβής κοµµουνιστοσυµµοριτών 
στο Γράµµο και στο Βίτσι κ.λπ.),  εκτείνεται και στην ευρύτερη κοινότητα µε τη διαµεσο-
λάβηση του σχολείου. Στα πλαίσια των παιδαγωγικών συγκεντρώσεων διεξάγονται οµιλίες 
ανάλογου περιεχοµένου: «Το παιδοµάζωµα υπό των συµµοριτών εξ’ ίσου αποτρόπαιο έγκληµα 
µε τη σφαγήν του Ηρώδου» ή «Η ∆εκεµβριανή Επανάστασις του 1944» κ.λπ., (Γ.Α.Κ.Ν.Η, 
ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ. 73),  προς τους γονείς και κηδεµόνες, εντός του µηνός ∆εκεµβρίου. Για τη 
σύνταξη των οµιλιών (διαφωτιστικών,  πανηγυρικών λόγων, οµιλιών στους µαθητές κ.λπ.) α-
ποστέλλεται στα σχολεία  διαφωτιστικό υλικό, υπό µορφή ενηµερωτικών φυλλαδίων και 
διαλέξεων, όπως: ∆εκεµβριανόν Κίνηµα, Ο αγών κατά των κοµµουνιστοσυµµοριτών 1946-1949 
κ.λπ. (Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού Αγ. Βαρβάρας,  Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.34, ΦΑΚ.72). Σ’αυ-
τά αναπτύσσεται  το χρονικό του αντικοµµουνιστικού «αγώνα» (Πώς διεξήχθη ο συµµοριακός 
αγών 1946-1949, Ναρκοπόλεµος-Στρατολογία-Παιδοµάζωµα) και παρατίθενται υπό µορφή 
ερωτοαπαντήσεων και διδαγµάτων  τα κυριότερα σηµεία:  

 
« 1η Ερώτησις: Ποια υπήρξεν η αιτία των συµµοριτοπολέµου και πότε ήρχισεν;  
  2α  Ερώτησις: Τι καταστροφάς έκανεν εις την Ελλάδα το προδοτικόν ΚΚΕ, διά  να ε-

ξυπηρετήσει τα σλαβικά επεκτατικά σχέδια {…};  
3η Ερώτησις: Πότε, πού  και διατί ετελείωσε ο αντισυµµορικός αγών;  
4η Ερώτησις: Ποια η σηµασία της νίκης της Ελλάδος κατά του Σλαβοκινήτου συµ-

µοριτισµού και γιατί; {…}». 
Πηγή: Φάκελος ∆ιαφωτιστικού υλικού Αγ. Βαρβάρας,  ό.π. 
 
Ασφαλώς στις προαναφερόµενες πρακτικές εορτασµού εµπλέκεται το σχολείο στα πλαί-

σια του διευρυµένου µορφωτικού και  διαφωτιστικού του ρόλου εντός και εκτός των τειχών 
του. Η οµάδα στόχος κάποιων από τις προαναφερόµενες  εορταστικές δράσεις συγκροτείται 
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από τα ενήλικα µέλη της κοινότητας και δεν συµπεριλαµβάνει το µαθητικό πληθυσµό. Ακόµη 
όµως και σ’αυτές τις περιπτώσεις, το ιδεολογικό φορτίο των επετείων παρεισφρύει στην κα-
θηµερινότητα των µαθητών, ενισχύοντας συναφούς περιεχοµένου βιώµατα  του σχολικού 
τους  βίου. Υπό την έννοια αυτή, τα ανήλικα µέλη της κοινότητας, ως παρατηρητές και θεατές 
των πρακτέων, εκτίθενται στη συµβολική βία του αντικοµµουνιστικού και εθνικιστικού λόγου 
του καθεστώτος.  
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15.2. Κοινωνικές  εκδηλώσεις δηµοτικού  σχολείου 
 
Η συµµετοχή των µαθητών, υπό την εποπτεία των δασκάλων τους, σε κοινωφελείς 

εκδηλώσεις, «µη ξένας προς την αποστολήν του σχολείου και την αξιοπρέπειαν των µαθητών 
(δεντροφυτεύσεις,εράνους κ.λπ.) και εις φιλαλλήλους πράξεις, εκτός τους σχολείου, εξ’ αφορµής 
ατυχηµάτων και θεοµηνιών{…}» (εγκ.αριθ. πρωτ. 11712/27-1-71, ό.π.), αποτελεί βασικό γνώ-
ρισµα της εξωσχολικής δράσης κατά την υπό µελέτη περίοδο. Η προσφορά κοινωνικού έργου 
από µαθητές και δασκάλους αποτυπώνεται σε ενέργειες,  όπως:  καθαρισµός οδών και πλα-
τειών κοινότητας, δεντροφυτεύσεις, διεξαγωγή εράνων, πανελλήνιας και τοπικής εµβέλειας,  
υπέρ  του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, της Κρητικής Εστίας,  υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών 
(Απόρων Κορασίδων (∆εκέµβρης, 67),  ενίσχυση  σεισµοπαθών της Λήµνου- Αγ.Ευστρατίου 
(Απρίλης 68), ανέγερση ναών, αντικαρκινικός αγώνας κ.λπ.), καθώς και για την υποστήριξη 
διάφορων κυβερνητικών πρωτοβουλιών (αγορά µονάδος του Βασιλικού ναυτικού, διακίνηση 
οµολόγων οικονοµικής ανάπτυξης κ.λπ. ).  

Η πρωτοτυπία όµως στις πρακτικές του  συγκεκριµένου τοµέα σχολικών δραστηριοτή-
των,  έγκειται στο σκοπό και στην πρωτόγνωρη διαδικασία διενέργειας εράνων, µε άµεσες α-
ναφορές σε κοµβικές συνιστώσες του ιδεολογικού λόγου της περιόδου: «Εθνοσωτήριος Απρι-
λιανή Επανάστασις», ηρωολατρεία κ.λπ.). Αναλυτικότερα:  

 Οι ∆ιευθυντές των δηµοτικών σχολείων ενηµερώνονται για τους όρους  διενέργειας πα-
νελληνίου  εράνου «υπέρ της ανεγέρσεως ανδριάντος παριστώντος την 21η Απριλίου 1967» 
(Μάρτιος –Απρίλης 69), µεταξύ κατοίκων και µαθητών, σύµφωνα µε κοινή απόφαση των 
υπουργών Οικονοµικών και Κοινωνικών υπηρεσιών (εγκ.αριθ. πρωτ. 448/17/3-3-69, 652/ 
27/20-3-69,  Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87). Ο κεντρικός συντονισµός της όλης δράσης  α-
νατίθεται σε  Ερανική Επιτροπή µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Καταρτίζονται επίσης  σχετικές 
συντονιστικές και τοπικές  επιτροπές σε επίπεδο νοµαρχίας και κοινότητας αντίστοιχα. Οι η-
µεροµηνίες και οι ειδικότεροι όροι διεξαγωγής του εράνου διαφέρουν µεταξύ πόλης και υ-
παίθρου.  Έτσι στους ∆ήµους και τις Κοινότητες, που βρίσκονται εκτός της έδρας νοµού,  ο 
έρανος διεξάγεται εντός τριµήνου µετά τη λήψη της σχετικής εγκυκλίου και κατά την 
προσφορότερη µέρα, σύµφωνα µε τη γνώµη των ∆ηµάρχων και των Προέδρων των Κοινο-
τήτων. Απαιτείται δε η συµπλήρωση καταστάσεων για την καταχώρηση του ονοµατεπωνύ-
µου,  του  ακριβούς ποσού  (ολογράφως και αριθµητικώς) και της υπογραφής του προσφέ-
ροντος. Οι καταστάσεις αυτές παραδίδονται µε ευθύνη των τοπικών επιτροπών στην Συντο-
νιστική Ερανική Επιτροπή της Νοµαρχίας, θεωρούνται, σφραγίζονται και κατόπιν αναρτώνται 
στους πίνακες ανακοινώσεων ∆ήµων και Κοινοτήτων. Το προϊόν του εράνου  αποστέλλεται 
από κάθε σχολείο στο οικείο Γραφείο Επιθεώρησης, για να κατατεθεί  στη συνέχεια, συγκε-
ντρωτικά,  σε επίπεδο περιφέρειας, στο σχετικό λογαριασµό της Κεντρικής Ερανικής Επιτρο-
πής, στην Εθνική Τράπεζα.  

Οι ∆ιευθυντές των σχολείων ορίζονται διαχειριστές των κατά τόπους ερανικών επι-
τροπών, ενώ αναλαµβάνουν το καθήκον διαφώτισης του κοινού και των µαθητών τους,  προ-
κειµένου να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για την επίτευξη «του εθνικού σκοπού». Στο 
πλαίσιο αυτό οι δάσκαλοι καλούνται να ενηµερώσουν τους µαθητές τους για την εθνοσω-
τήρια επιβολή της 21ης Απριλίου, προκειµένου να αντιληφθούν το ηθικό χρέος συµµετοχής 
τους στον έρανο, µέσω της προσφοράς του οβολού τους. Επιπρόσθετα,  ζητείται η  προβολή 
της «γενναίας» συµβολής των πολιτών στην επίτευξη του ερανικού σκοπού, ως  πράξη εκπλή-
ρωσης εθνικού καθήκοντος. «{…} παρακαλούµεν όπως συµβάλητε τα µέγιστα διά την επιτυχίαν  
του εράνου  αυτού  είτε ως µέλη των  Έρανικών Επιτροπών, είτε διαφωτίζοντες  τους κατοίκους 
των σχολικών περιφερειών σας κατά τας διαφόρους συγκεντρώσεις, η κατά τις συζητήσεις  εις 
καφενεία ή όπου αλλού σας παρουσιασθεί ευκαιρία, ώστε δια της γενναίας  εισφοράς των  να 
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φανούν µνήµονες των Εθνικών Ιδεωδών  και της βαρείας  Εθνικής κληρονοµιάς {…}» ( 
εγκ.αριθ. 448/17/3-3-69, ό.π.). 

Η συµµετοχή του σχολείου στη διεξαγωγή του εράνου καταγράφεται στο ∆ελτίο κί-
νησης του σχολείου, κατά το µήνα Μάρτιο του ‘69, στο προβλεπόµενο πεδίο για τις κοινω-
νικές εκδηλώσεις των µαθητών και στις ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας του:  

« {…} Κοινωνικές εκδηλώσεις: «∆εν  υστερήσαµεν αλλά επροβαδίσαµεν  εις τους υπέρ  
εθνικώς και φιλανθρωπικών σκοπών διενεργηθέντας νοµίµως εράνους.» (Απόσπασµα από την  
Ετήσια Έκθεση λειτουργίας ∆ηµ. Σχολ. Αγ. Βαρβάρας, έτους 1968-69, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 34, 
ΦΑΚ.73). 

 
ΧΧ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ( ∆εντροφυτεύσεις, έρανοι κ.λπ.) 
 

α/α Ηµεροµηνία Ε ί δ ο ς  κ ο ι ν  ω ν ι κ ή ς  ε κ δ η λ ώ σ ε ω ς 

 15-3-69 Εγένετο έρανος µεταξύ των µαθητών υπέρ του ανδριάντος αναπαρι- 
στώντος την 21ην Απριλίου 1967. Εισεπράχθη το ποσόν (310)  
δραχµών, το οποίον κατετέθη  εις Γραφείον Επιθεωρήσεως  
Γόρτυνος. 

 
Απόσπασµα από το ∆ελτίο  Κίνησης  ∆ηµ. Σχολείου Αγ. Βαρβάρας, µηνός Μαρτίου 1969      
        Πηγή:  Φάκελος Εκθέσων Λειτουργίας Σχολείων, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ. 73. 
                                                                

 
Είναι εµφανές, ότι µε την επιβολή τέτοιων δράσεων, η 21η Απριλίου εισβάλλει στο σχο-

λικό βίο. Η έλευσή της, µε την προσπάθεια συµβολικής αναπαράστασής της και την ενεργό 
συµµετοχή των υποκειµένων στην επίτευξή της, µυθοποιείται και καθαγιάζεται. Τα εθνικά 
σύµβολα, σεβαστά και άφθαρτα, κινούνται  στον ιδεατό χώρο της µνήµης, προσδιορίζοντας  
εννοιολογικά συστήµατα σκέψης, ταυτότητες και δράσεις. Τα  ιδεολογικά συµφραζόµενα του 
εν λόγω εράνου ευανάγνωστα: Αξιωµατική και άνευ όρων αποδοχή της «εθνοσωτήριας» 
κυβέρνησης, αφού ο λυτρωτής του έθνους δεν κρίνεται, αλλά υµνείται και εξυψώνεται.  

Επίσης,  ενόψει του  εορτασµού ετήσιας διάρκειας της συµπλήρωσης 150 χρόνων από 
την Επανάσταση του 1821, ανακοινώνεται  από το Υπουργείο Παιδείας  η διενέργεια εράνου 
µεταξύ των µαθητών, «υπέρ της αποπερατώσεως του Πανελληνίου Ηρώου Αγωνιστών 1821». 
(εγκ.56543/106/11-5-70, 1163/37/16-5-70, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 1163/37/16-5-70).  Με το σκε-
πτικό ότι η απότιση φόρου τιµής και ευγνωµοσύνης στους ηρωικούς νεκρούς αποτελεί εθνικό 
καθήκον, η συµβολή όλων στην ανέγερση του προαναφερόµενου µνηµείου, κοντά στην Ιερά 
Μονή Αγ. Λαύρας, προβάλλεται ως ορατή έκφραση εκπλήρωσής του: «{…}θα µνησθώµεν 
των κόπων και των θυσιών των αθανάτων ηµών προγόνων, των οποίων τα ονόµατα παρα-
µένουν  πάντοτε εις την µνήµην του έθνους ανεξάλειπτα  και ιερά. Άνευ της θυσίας τούτων, δεν 
θα απελαµβάνωµεν ηµείς την Ελευθερίαν, το ύψιστο ανθρώπινο αγαθόν{…}» (εγκ. 56543/ 
106/11-5-70,ό.π.).  

Υπό την έννοια αυτή,  καλούνται όλοι οι µαθητές να εκδηλώσουν έµπρακτα την ευλά-
βειά τους προς τους ήρωες, µε εισφορά µόνο (1) µιας δραχµής. Ο  έρανος διεξάγεται  σε όλα 
τα δηµοτικά σχολεία της επικράτειας  στις 29 Μαΐου 1970. Οι ∆/ντές τους καταθέτουν το 
σχετικό χρηµατικό ποσό σε λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας, στο όνοµα της «Επιτροπής 
Εράνου δι’ανέγερσιν Ηρώου εν Αγία Λαύρα Καλαβρύτων» και στη συνέχεια υποβάλουν 
σχετική αναφορά στον οικείο επιθεωρητή, µε σκοπό την ενηµέρωσή του επί της ερανικής δια-
δικασίας (συνολικό ποσό εισφορών, απόδειξη κατάθεσης κ.λπ.). 528 

                                                 
528 Ενδεικτικά βλ. Αναφορά περί διενέργειας εράνου µιας δραχµής µεταξύ των µαθητών του σχολείου  
την 29ην Μαΐου υπέρ Ερανικής Επιτροπής{…}, αριθ. πρωτ. 84, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, 89. 



 352

Πέραν των ιδεολογικών επιπτώσεων της  αισθητής εκφοράς εθνικιστικού λόγου που χα-
ρακτηρίζει το πλαίσιο διεξαγωγής τού εν λόγω εράνου, η προπαγανδιστική χρήση τού σχολι-
κού εορτασµού της εθνικής παλιγγενεσίας  κατά την επταετία,529 µετατρέπει την εν λόγω 
δράση σε έµµεση ευκαιρία προβολής των εθνικών σκοπεύσεων της «εθνοσωτήριας  κυβέρνη-
σης». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιβεβληµένη κινητοποίηση του σχολείου για την 
απορρόφηση του δανείου οικονοµικής ανάπτυξης το 1967. Οι εκπαιδευτικοί, αφενός  καλού-
νται στα πλαίσια της εξωσχολικής τους δράσης, να συµβάλλουν στη διαφώτιση των κατοίκων 
της κοινότητας για την ατοµική, οικονοµική, κοινωνική σηµασία της αγοράς σχετικών 
οµολόγων, προπαγανδίζοντας κατ’ουσίαν την οικονοµική πολιτική της «Εθνικής Κυβέρνη-
σης». Αφετέρου, υποχρεώνονται να αγοράσουν σχετικά οµόλογα, ως ένδειξη της έµπρακτης 
στήριξης του κυβερνητικού έργου, µε παρακράτηση 500 δρχ., ποσού ισοδύναµου περίπου  µε  
το 1/3 του µισθού δεπανθηµέρου.  Έτσι κατά την ηµέρα µισθοδοσίας,  ενηµερώνονται για την 
οικονοµική συνδροµή τους στην εν λόγω δράση και παραλαµβάνουν οµόλογα ανάλογης α-
ξίας. Οι αντιρρήσεις και η δυσφορία των εκπαιδευτικών, λόγω  της µεγάλης οικονοµικής ε-
πιβάρυνσης που υφίστανται, δεν λαµβάνονται υπόψη µάλλον υπόψη στην πλειοψηφία των πε-
ριπτώσεων.530

∆εν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθεί µε ακρίβεια αν τα οµόλογα εξαργυρώ-
θηκαν, αποδίδοντας µέρος ή το σύνολο του ποσού στους εκπαιδευτικούς. Σύµφωνα πάντως µε 
ερευνητικά δεδοµένα, υπήρξε η δυνατότητα άµεσης εξαργύρωσής τους, από «γραφεία», που 
είχαν στηθεί, κοντά στους τόπους µισθοδοσίας, µε αντίτιµο ποσού  50 δραχµών ή είσπραξη 
της αξίας τους από την πώλησή τους σε ιδιώτες (Συν. 1). Ο δάσκαλος Ε.Σ. µας δίνει ση-
µαντικές πληροφορίες για τα παραλειπόµενα κατά τη διεξαγωγή τής εν λόγω δράσης: « Πάω 
να πληρωθώ και µου λένε θα σας κρατήσουµε 500 δρχ. από τις 1500 που έπαιρνα µισθό το 
δεκαπενθήµερο. Θα πάρεις ένα οµόλογο και θα το εξαργυρώσεις µετά{…}. Εγώ διαµαρτυ-
ρήθηκα: Έχω ένα µισθό και δεν µπορώ να ζήσω. Με ρώτησε ο εκκαθαριστής, αν  πηγαίνω κό-
ντρα στην «Εθνική Κυβέρνηση. Το πήρα, τι να κάνω φοβήθηκα. Για καλή µου τύχη από κάτω α-
κριβώς  ήταν ένα γραφείο  και εξαργύρωνε  τα οµόλογα. Μου έδωσαν 450δρχ. Έχασα το πενη-
ντάρι αλλά τα εξαργύρωσα. Άλλοι το κράταγαν και διαµαρτυρόντουσαν. Άλλοι το κράτησαν για 
να κερδίσουν ένα πενηντάρι, άλλοι δεν είχαν ανάγκη και το κράτησαν µήπως βγάλουν κέρδος. 
Εγώ είχα ανάγκη και το πούλησα αµέσως». (Συν. 7). ∆ιαπιστώθηκε πάντως κατά τη διεξαγωγή 
της έρευνάς µας,  η διατήρηση οµολόγων µέχρι και σήµερα,  στα πλαίσια της τήρησης προ-
σωπικού υπηρεσιακού αρχείου(Συν.5).  

 Εµφανής γίνεται επίσης η πρόθεση αξιοποίησης του σχολικού µηχανισµού για τη 
διεξαγωγή  φιλανθρωπικών/ φιλοµαθητικών δράσεων µε προπαγανδιστικές προεκτάσεις. .Οι 
εκπαιδευτικοί ενηµερώνονται σχετικά µε το φιλάλληλο και υποστηρικτικό έργο του Συνδέ-
σµου  «Οι φίλοι των µαθητών του χωριού»,  για  τα παιδιά κυρίως  των ακριτικών και ορεινών 
περιοχών καθώς και για την προγραµµατισµένη δράση του «Εβδοµάδα του Μαθητού» από την 
31η Μαρτίου µέχρι και την 6η Απριλίου τρέχοντος έτους (εγκ. αριθ πρωτ. 504/17/1-3-68, 
Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87).Ο σχολικός µηχανισµός καλείται να ενισχύσει το έργο του, 
οργανώνοντας σχετικές εκδηλώσεις στα πλαίσια της ενδοσχολικής δράσης- µε επιθυµητή τη  
δυνατότητα εξωσχολικής επέκτασής τους, σε µεγάλα αστικά κέντρα και κωµοπόλεις. Ε-

                                                 
529 Αναφερόµαστε ασφαλώς στην επίµονη  προσπάθεια µεταβίβασης του κύρους της για την ηθική 
επένδυση της νέας «εθνοσωτήριας απριλιανής επανάστασης» .  
530 Φαίνεται πάντως, ότι η πολιτική διάθεσης των οµολόγων, αναφορικά µε την  άσκηση πίεσης στο 
εκπαιδευτικό προσωπικό, παρουσιάζει κάποιες διαφοροποιήσεις. Οι δύο από τους 10 ερωτηθέντες εκ-
παιδευτικούς κατά τη διάρκεια της έρευνάς µας , δήλωσαν ότι αρνήθηκαν να διαθέσουν χρήµατα για 
την αγορά τους, προβάλλοντας οικογενειακούς λόγους (επικείµενος γάµος κ.λπ.),  χωρίς να υποστούν 
καµιά κύρωση. Επισηµαίνουν  όµως παράλληλα ότι «όλοι οι άλλοι αγόρασαν» (Συν.1 &2). Πρόκειται 
για γυναίκες εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε σχολεία των περιφερειών Μακεδονίας και Θεσ-
σαλίας και που γενικά έχουν βιώσει πίεση κατά τη διάρκεια του καθεστώτος σε διαφορετικούς τοµείς  
σχολικής δράσης.  
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πισηµαίνεται η ανάγκη προβολής της  αγάπης, της φιλανθρωπίας, της  υγιούς κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης όχι µόνο ως γνωρισµάτων «του «αληθούς χριστιανισµού» αλλά και των κοινω-
νικών επιδιώξεων της Εθνικής Κυβέρνησης. Υπό την έννοια αυτή, η συµβολή του σχολείου 
στην επίτευξη των στόχων του φιλανθρωπικού συνδέσµου προσλαµβάνει το χαρακτήρα της 
έµπρακτης ενίσχυσης  του κυβερνητικού έργου.  

Γενικότερα παρατηρείται συστηµατική ενασχόληση του καθεστώτος µε την ανανοηµα-
τοδότηση των σχολικών δραστηριοτήτων, για την έµµεση ή άµεση προβολή της ιδεολογίας 
και του έργου του. Έτσι ο εορτασµός της ηµέρας της ∆ιεθνούς Ηµέρας της Αποταµιεύσεως  
(31-10-67) στα σχολεία,  «προς ανάπτυξιν και έξαρσιν του πνεύµατος της αποταµιεύσεως των 
µαθητών», διασυνδέεται µε στοχεύσεις της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής του κάθε-
στώτος, όπως η οικονοµική ευταξία της ελληνικής κοινωνίας και η ανάπτυξη «του πνεύµατος 
της αυτοπειθαρχίας, του αυτοελέγχου και της τάξεως» (υπουργ. εγκ. αριθ. πρωτ. 149816/127/ 
17-10-67, κοινοπ. µε την εγκ.αριθ.  2264/61/25-10-67, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87). 
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      ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ:  Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΜΕΩΝ 
      ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
         
       16.1.   Οργάνωση και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης 
 

 
Ο  πλουτισµός και λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης, ως «τοµέας σύνηθων ή στα-

θερών» σχολικών δραστηριοτήτων (εγκ. αριθ.πρωτ. 11712/27-01-71, ό.π),  φαίνεται να  προ-
σελκύει τον ενδιαφέρον των αρµόδιων υπηρεσιών.  Με εµφανή την προσπάθεια ελέγχου της 
συµβατότητας των ιδεολογικών εγγραφών της παρεχόµενης γνώσης µε την κυρίαρχη εκπαι-
δευτική ιδεολογία της περιόδου και ως εκ τούτου του πλαισίου της γνωσιοπαραγωγικής δια-
δικασίας, απαγορεύεται, άµεσα µετά την επιβολή του καθεστώτος, η εισαγωγή και η κυ-
κλοφορία  µεταξύ των µαθητών σχολείων Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, κάθε βιβλί-
ου, σχολικού βοηθήµατος, περιοδικού, εντύπου, χωρίς προηγούµενη κρατική έγκριση (εγκ. 
αριθ. πρωτ.121543/31-8-67, ΕΚΠ. 56, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΦΑΚ.10). Η ευθύνη τήρησης της προα-
ναφερόµενης διαταγής ανατίθεται στους δ/ντές, οι οποίοι προειδοποιούνται για την αυστηρή 
τιµωρία που επισύρει τυχόν παράβασή της. Το θεσµικό πλαίσιο έτσι, εµπλουτισµού των σχο-
λικών βιβλιοθηκών, στιγµατισµένο από τις πρακτικές λογοκρισίας του δικτατορικού καθε-
στώτος, καθορίζεται µε την έκδοση σχετικών διαταγών από τη Γενική ∆/νση ∆ιδακτικών 
Βιβλίων του υπουργείου Παιδείας που αφορούν:  

Α) Συστάσεις προαιρετικής προµήθειας συγγραµµάτων εθνικοθρησκευτικού και αντι-
κοµµουνιστικού περιεχοµένου από σχολικές βιβλιοθήκες, µαθητές, και εκπαιδευτικούς. Επι-
τρέπεται έτσι, µε τις υπ’αρίθµ. 91301/91302/2-8-68, 105614/10-8-68, 104434/7-8-68 και 
98292/98293/27-7-68 και την εξαιρετικά επείγουσα  125585/71  υπουργική  διαταγή,  η διακί-
νηση και χρήση βιβλίων σε σχολικό χώρο, όπως:  

� Έγκληµα και προδοσία του Κ.Κ.Ε  του Β. Θεοδορωπούλου,  
� Πλύσις εγκεφάλου, «αναφεροµένου εις τας µεθόδους πιέσεως του πνεύµατος, 

ιδία επί ολοκλήρων λαών, αι οποίαι χρησιµοποιούνται  υπό των κοµµουνιστι-
κών κυβερνήσεων (εγκ. αριθ. πρωτ. 2322/91/13-10-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 29, 
ΦΑΚ. 91),  

� Υπόδικοι, «αναφεροµένου εις την δίκην και καταδίκην των Ρώσων συγγραφέων  
Ντάνιελ και Σινυάφσκυ» (ό.π.),  

� Θάλαµος 7, «µυθιστορήµατος του φυγάδος της Σοβιετικής Ενώσεως Ελληνο-
ρώσου συγγραφέως Βαλέρυ Ταρσού, απεικονίζοντας την τυραννικήν  τακτικήν 
του κοµµουνιστικού καθεστώτος επί των διανοουµένων» (ό.π.),  

� Είκοσι επιστολές σ’ ένα φίλο, «αποµνηµονευµάτων της θυγατρός τους Στάλιν 
µετά την φυγήν της  εις την ∆ύσιν» (ό.π.). 

Παρά την απροκάλυπτη προσπάθεια διάχυσης του αντικοµµουνιστικού ιδεολογήµατος 
και σε επίπεδο σχολικής γνώσης, το καθεστώς συζητάει και «φωτίζει» ανενδοίαστα «τις 
µεθόδους πίεσης του πνεύµατος» των ιδεολογικών του αντιπάλων. Οι δικές του καθαγιάζο-
νται στο όνοµα  της εθνωφελούς διαφωτιστικής επιχείρησης και της ανάγκης εθνικού φρο-
νηµατισµού των εκπαιδευοµένων.  

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σύσταση προµήθειας λίστας εγκεκριµένων βιβλίων 
θρησκευτικού περιεχοµένου του εκδοτικού οίκου της Αδελφότητος των Θεολόγων: «Ο 
Σωτήρ», όπως (αριθ. εγκ. 1900, 68, 26-8-68, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 87):  

� Προφάσεις                                            Φραγκοπούλου 
� Χριστουγεννιάτικα  ∆ιηγήµατα,              Ε. Μπάστα 
� Αγάπης Ανταύγειες                                      » 
� Τα Χρυσάνθεµα της καλοσύνης                   »             κ.λπ. 
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Β) Συστάσεις απαγόρευσης της  διάθεσης µε οποιοδήποτε τρόπο συγκεκριµένων βιβλί-
ων. Πρόκειται για προκηρύξεις της ∆/νης ∆ικαστικού του Αρχηγείου Ενόπλων ∆υνάµεων, οι 
οποίες, δυνάµει του ΛΞθ/1912 «Περί καταστάσεως πολιορκίας», τροποποιηθέντος και 
τεθέντος σε εφαρµογή αντίστοιχα µε τον Α.Ν 575/68 και το Β.∆. υπ’αριθµ. 280/21-4-67, 
απαγορεύουν την εµπορία και την κυκλοφορία «κοµµουνιστικών, φιλοκοµµουνιστικών και 
επικινδύνων δια το ήθος της νεότητος βιβλίων, σε όλη την επικράτεια. Ανάλογες προσπάθειες 
εξάλλου, αποφυγής προµήθειας βιβλίου, λόγω υπόνοιας διοχέτευσης κοµµουνιστικών συνθη-
µάτων και απόψεων, «διαστρεβλωτικών της ιστορικής αληθείας», καταγράφονται και σε ε-
γκυκλίους επιθεωρητών.  Στο πλαίσιο αυτό,  τα σχολεία ενηµερώνονται για την απαγόρευση  
κυκλοφορίας βιβλίων όπως:   

   
   
 ΤΙΤΛΟΣ  ΒΙΒΛΙΟΥ                                                      ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ 
 
1) Αληθινοί Σουλιώται                                                   Γ. Μπενέτος 
2) Η πολιτική και η εκκλησιαστική κρίση                       Ν. Ψαρουδάκης 
3) Θέσεις και προσπάθειες                                             Ι. Σηφολάκης 
4) Το φύλο, το πηγάδι, ταγέλλισµα                                 Β. Βασιλικός                                 
5) Επίσκεψη-ποίηµατος                                                 Τσίκληρας 
6) Ιστορία της κατοχής-∆ευτέρα έκδοσις                       ∆. Γατόπουλος 
7) Γιατί πήρα µέρος στη συνοµωσία της χούντας 
     και της  C.I.A κατά του Ανδρέα Παπανδρέου  
     και  της ελληνικής δηµοκρατίας                                Κ. ∆ιακογιάννης 
8) Και ύστερα του πέταξεν στην ξενιτιά                         Χ. Λόλακας 
9) Κρητικές µαντινάδες                                                  Γ. ∆ερµιτάκης 
10) Το δεύτερο φύλο                                                      Σιµόν Ντε Μπωβουάρ 
11) Η γη των αδελφών µου                                            Λάµπρου Μάλαµα 
               Και  
 « Επανάσταση του 21»                                                 Λ. Φωτιάδου 
(Προκήρυξις υπ’αριθµ. 415-2-69, και εγκ.αριθ.14/66/26-5-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 16,  
 ΦΑΚ. 45)   
  
Γ)Ελέγχεται επίσης η κυκλοφορία και η χρησιµοποίηση µαθητικών περιοδικών µε τη 

χορήγηση άδειας από την ∆/νση ∆ιδακτικών Βιβλίων (δ/γές υπ’αριθµ.136330/27-9-67, 
138562/30-9-67, 142108/6-10-67, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 87, 1465/44/16-10-67, Αρχ. 
∆ηµ. Σχολ. Πρινέ, Αταξ. υλικό),  σε  όσα   προάγουν τους σκοπούς της ηθικής και εθνικοθρη-
σκευτικής  αγωγής των µαθητών στα πλαίσια της ελληνοχριστιανικής αγωγής, όπως:  

� Ζωή του Παιδιού , της Αδελφότητας « Η Ευσέβεια» 
� Προς την Νίκην,  της Αδελφότητας  « Ο Σωτήρ» 
� Ε.Ε.Σ.Ν, της οµώνυµης εξωσχολικής οργάνωσης 
 

Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια  εµποτισµού των εκπαιδευτικών µε  τον ιδεολογικό 
λόγο της 21ης Απριλίου µε τη γνωστοποίηση έκδοσης και την παρότρυνση συνδροµής στο 
µηνιαίο περιοδικό «ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ι∆ΕΑΙ» από το Μάρτη του 1968. Ως σκοπός του περιο-
δικού δηλώνεται η ανάλυση, διάδοση και προαγωγή των ιδεολογικών θέσεων «της Επανα-
στάσεως», καθώς και η έρευνα των εθνικών θεµάτων. «Οι επιθυµούντες» να γραφούν ως 
συνδροµητές υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσια συνδροµή ποσού 120 δρχ. µε ταχυδροµική 
επιταγή στο λογαριασµό του περιοδικού στο κεντρικό υποκατάστηµα της  Τράπεζας Ελλάδας. 
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Βεβαίως, υπό καθεστώς  δικτατορίας, η δυνατότητα προαιρετικής εγγραφής των εκπαιδευ-
τικών στον κατάλογο των συνδροµητών φιλοκυβερνητικού  εντύπου, µεταφράζεται σε έµµε-
ση διαταγή. Οι επανειληµµένες εκκλήσεις των επιθεωρητών για  καταβολή  ανεξόφλητων 
συνδροµών (ενδεικτ. 343/13/19-12-69, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29,  ΦΑΚ 87), ενδεχοµένως να σχε-
τίζεται µε φαινόµενα αναγκαστικής εγγραφής εκπαιδευτικών. Πάντως, σύµφωνα µε προ-
φορικές µαρτυρίες δασκάλων, εµµέσως πλην σαφώς η προµήθεια του εν λόγω περιοδικού, 
τουλάχιστον σε επίπεδο σχολείου, εθεωρείτο επιβεβληµένη. 

Στη διαδικασία  κυκλοφορίας µαθητικών εντύπων και προµήθειας βιβλίων από τις  σχο-
λικές βιβλιοθήκες ή τους εκπαιδευτικούς, φαίνεται να έχουν ρυθµιστικό ρόλο και εξωθεσµι-
κοί φορείς, όπως οι νοµαρχίες και οι στρατιωτικές διοικήσεις.  Ζητείται έτσι  από το Νοµάρχη 
Ρεθύµνης (εγκ.αριθ.πρωτ. 7039/70/ 22-3-71, Αρχείο ∆..Σ. Πρινέ, Αταξ. υλικό),  η διευκό-
λυνση εκδοτικών οίκων  στη διακίνηση βιβλίων  εθνικοθρησκευτικού περιεχοµένου:  

«{…} Συνιστώµεν ιδιαιτέρως την προµήθειαν παρά των Σχολικών Βιβλιοθηκών του Ε-
θνικού Περιεχοµένου συγγράµµατος «Ο Μέγας Αλέξανδρος» (τόµοι 2) του συγγραφέως κ. 
Σαράντη.                                                      

                                      Ο Νοµάρχης 
                                       Ν. Νικούλης 
 
H V Μεραρχία συνιστά µε έγγραφό της (υπ’αρίθµ. Φ. 091/17/37844/30-7-68) την  προ-

µήθεια από τις σχολικές βιβλιοθήκες των πεπραγµένων του Β΄∆ιεθνούς Κρητολογικού 
Συνεδρίου, τετράτοµου έργου, σηµαντικού για την ανάδειξη της ιστορίας αλλά και των επι-
στηµονικών πορισµάτων µελέτης της Κρήτης. Ως υπεύθυνη αρχή για τις παραγγελίες και 
αποστολή του αντιτίµου κατονοµάζεται ο Φιλολογικός σύλλογος «Χρυσόστοµος» Χανίων- 
Κρήτης, το αρχαιότερο πνευµατικό και πολιτιστικό Σωµατείο,  όχι µόνο της πόλης των Χα-
νίων, αλλά και όλης της Κρήτης.531  

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται και για τον τοµέα «ιδιαιτέρων πνευµατικών εκδη-
λώσεων» της σχολικής ζωής και συγκεκριµένα για την έκδοση µαθητικών εντύπων,   µε  ανα-
φερόµενο σκοπό την προαγωγή της διασχολικής επικοινωνίας και  τη βελτίωση της σχολικής 
εργασίας και επίδοσης, µέσω της προβολής του επιτελούµενου  σχολικού έργου και της µα-
θητικής δράσης.  Στο πλαίσιο αυτό, κοινοποιείται από τον Γενικό Επιθεωρητή Θ΄ Περιφε-
ρείας (αριθ.εγκ. 450/15/19-12-68, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29,  ΦΑΚ. 87), σχετικό έγγραφο της V 
Μεραρχίας (υπ’αριθµ. Φ. 281/6/33788//3-2-68), µε θέµα την απονοµή συγχαρητηρίων στο 
∆ηµοτικό Σχολείο Μανολιοπούλου-Κυδωνίας για την πετυχηµένη έκδοση Μαθητικής Ε-
φηµερίδος. Επισηµαίνεται επίσης, από τον υποστράτηγο-διοικητή της Μεραρχίας Αλέξ. Κα-
ραδήµα, ο συµπληρωµατικός µορφωτικός και ψυχαγωγικός ρόλος των µαθητικών εντύπων 
στα πλαίσια των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών. Ζητείται επίσης  µε την αποστολή σχετικής 
εγκυκλίου από τον Αναπλ. Επιθ/του Β΄ Ρεθύµνης Α.∆.  (αριθ. πρωτ. 366/15/12-03-68, Αρχείο 
∆ηµ. Σχολ. Πρινέ, Αταξ. υλικό), η συµβολή των σχολείων στην προγραµµατισµένη  έκδοση 
του  µαθητικού µηνιαίου περιοδικού «ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ», υπό την εποπτεία της  Γενικής 
Επιθεώρησης ∆ηµοτικής Εκπ/σης Θ΄ Περιφερείας. Για το σκοπό συνιστάται προς τους 
δασκάλους να ληφθεί µέριµνα για την αποστολή κατάλληλων µαθητικών κειµένων, σχετικών 
µε τη ζωή και τη δράση των µαθητών του σχολείου ή επίκαιρου,  ιστορικού, λαογραφικού και  
τοπικού ενδιαφέροντος,  υπό µορφή κειµένων 1-2 σελίδων «καθαρογεγραµµένων  επί της 
µιας όψεως φύλλου χάρτου», καθώς και σχετικού φωτογραφικού υλικού («µικραί φωτογρα-
φίαι ή φίλµ εµφανισθέν από τη σχολική ζωή»), µέχρι  5 κάθε µήνα. Εξάλλου, µε στόχο την 
ενίσχυση των προσπαθειών έκδοσης µαθητικών εντύπων σε επίπεδο σχολείο,  αποστέλλονται 

                                                 
531 Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την εποχή της δικτατορίας, πολλές εξωσχολικές εκδηλώσεις, στην 
πόλη των Χανίων, απευθυνόµενες στο ευρύτερο κοινό,  πραγµατοποιούνται στην αίθουσα τελετών του 
σωµατείου.  
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και σχετικές οδηγίες για την κατασκευή «εκτογραφικού τυπογραφείου» στα σχολεία που δεν 
λειτουργεί (εγκ. αριθ. πρωτ. 450/15/19-2-68, ό.π).   

 
                          ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
 
ΥΛΙΚΑ: 650 γραµµάρια ζάχαρη,      650 γραµµάρια νερό  
               160 γραµµάρια ζελατίνη,  1000 γραµµάρια γλυκερίνη 
  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:  Ζεσταίνουµε πολύ το νερό, έπειτα το µοιράζουµε  σε δυο κα-

τσαρόλες. Στη µια κατσαρόλα διαλύουµε τη ζάχαρη και στην άλλη τη ζελατίνη. Τα φύλλα της 
ζελατίνης τα βάζοµε ανά δύο-δύο και τα ανακατεύουµε συνεχώς.  Μετά βάζουµε τη γλυκερίνη  
σε σιγανή φωτιά.  Όταν βγάλει ατµούς  την κατεβάζοµε και προσθέτουµε τη διάλυση της ζά-
χαρης και µετά της ζελατίνης.  

Βάζοµε το µίγµα στη φωτιά και το αφήνουµε να βράσει 15́ -20́ λεπτά. Έπειτα είς ένα ταψί  
στενόµακρο  από λευκοσίδηρο 0, 20 .0,40 που έχουµε ετοιµάσει χύνοµε το µίγµα αφού πρώτα  
το περάσουµε από τουλουπάνι. Με ένα κοµµάτι χαρτόνι καθαρίζουµε αµέσως κατόπιν την ε-
πιφάνειαν  του υγρού από τον αφρό.  Το αφήνουµε ακίνητο  επί 12 ώρες και είναι έτοιµο {…}. 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:  
Σ’ένα κοµµάτι χαρτί γράφεται  το κείµενο ή το σχέδιο µε εκτογραφική µελάνη. Όταν 

στεγνώσει πιέζουµε στο χαρτί στην «πάστα» και αποτυπώνεται το αρνητικό. Έπειτα πάνω 
απ’αυτό βάζοµε ένα φύλλο χαρτιού, το πιέζοµε ελαφρά µε το χέρι µας  και το βγάζοµε.  

Θα δούµε ότι το κείµενο είναι γραµµένο καθαρά.  
Έτσι µέσα σε λίγη ώρα βγάζουµε 50-100 αντίτυπα. Τα χέρια µας και το τυπογραφείο κα-

θαρίζονται σ’ένα κοµµάτι µαλακό ύφασµα βρεγµένο σε οινόπνευµα, πριν ξεραθεί το µελάνι. Ό-
ταν καταστραφεί  η επιφάνεια του τυπογραφείου, ζεσταίνουµε  το  µείγµα στη φωτιά και το α-
ναχύνουµε.   Μετά τη χρήση του το τυπογραφείο  καλύπτεται αεροστεγώς µε λαδόχαρτο. 

         ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
(εγκ. αριθ. πρωτ. 450/15/19-2-68, ό.π) 

 
Πρόκειται για προσπάθεια κατασκευής ή επαναλειτουργίας σχολικών πολυγράφων, 

προκειµένου να αξιοποιηθούν στην εκτύπωση µαθητικών εντύπων, µε σκοπό τη διάδοση των 
εκπαιδευτικών ιδεωδών της περιόδου και υπό την εποπτεία των οικείων επιθεωρήσεων.  Ε-
ξάλλου, κατά την προδικτατορική  περίοδο χρησιµοποιούνταν όχι µόνο για ανάλογους σκο-
πούς αλλά και  για την παραγωγή βοηθητικού διδακτικού υλικού. Τα έσοδα µάλιστα,  από την 
πώληση σχολικών περιοδικών διατίθεντο για την οικονοµική ενίσχυση των σχολικών συ-
νεταιρισµών και ως εκ τούτου για τη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών λειτουργίας του 
δηµοτικού σχολείου (π.χ κατασκευή παιδικής χαράς στο σχολικό χώρο κ.λπ.). Χαρακτη-
ριστική είναι η περίπτωση του δηµοτικού σχολείου Ροδιάς Αµαρίου, που έχοντας το µοναδικό 
πολύγραφο στο νοµό Ρεθύµνης, εξέδιδε το περιοδικό «Η Πρόοδος», προς όφελος του µαθη-
τικού συνεταιρισµού.  Η έκδοσή του όµως σταµάτησε, αφού  ο πολύγραφος σφραγίστηκε µε 
βουλοκέρι και σφραγίδα από αστυνοµικούς, αµέσως µετά την επιβολή της δικτατορίας (Συν. 
9). Παρέµεινε µάλιστα σφραγισµένος, όπως αναφέρει ο δάσκαλος του σχολείου και µετέπειτα 
σχολικός σύµβουλος  Ι.Χ. σε όλη τη διάρκεια του καθεστώτος, µε µοναδική εξαίρεση την 
σύντοµη αποσφράγισή του, ύστερα από αίτηµα του σταθµάρχη του αστυνοµικού τµήµατος,  
για την αναπαραγωγή ερωτηµατολογίων, συλλογής στοιχείων για τα πολιτικά φρονήµατα των 
δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.  

Συνεπώς, η εµµονή των ιθυνόντων, κατά την υπό µελέτη περίοδο,  για έκδοση σχολικών 
εντύπων, σε καµιά περίπτωση δεν παραπέµπει στη προώθηση σχολικών  δραστηριοτήτων που 
πηγάζουν από τις ανάγκες της µαθητικής κοινότητας για αυτοέκφραση, επικοινωνία, µόρ-
φωση και ψυχαγωγία. Αντίθετα, το εθνικοθρησκευτικό και αντικοµµουνιστικό περιεχόµενο 



 358

των επιβαλλόµενων εντύπων,  προϊδεάζει για το περιεχόµενο και περαιτέρω για τις ιδεολογι-
κές εγγραφές  των προτεινόµενων δράσεων.  Εκδιδόµενα µαθητικά περιοδικά της περιόδου 
φαίνεται να ενέχουν ρόλο προπαγανδιστικών οργάνων. Ο δάσκαλος Α.Τ., σχολιάζοντας  τη 
δράση «φιλοχουντικού», όπως τον χαρακτηρίζει, συναδέλφου, αναφέρει: «{…} Εξέδιδε και έ-
να περιοδικό του δηµοτικού σχολείου Π…, που µόνο σχολικό δεν ήτανε. Ήταν ύµνος στη χού-
ντα. Αλλά και ο ίδιος ήταν µε την Επανάσταστη» (Συν.3).  

Εξάλλου,  µε βάση το ισχύον θεσµικό πλαίσιο πλουτισµού των σχολικών βιβλιοθηκών, 
όπως διαµορφώνεται µε το Ν.∆. 749/70,  ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει για την αγορά 
σχετικού υλικού, µετά την έγκριση της  αιτιολογηµένης πρότασης του υπεύθυνου δασκάλου 
για τον εξοπλισµό της βιβλιοθήκης. Φαίνεται, έτσι να  επιχειρείται η αποκέντρωση των δια-
δικασιών προµήθειας βιβλίων, αφού το δικαίωµα έγκρισης των προαιρετικώς αγοραζόµενων 
βιβλίων από τις σχολικές βιβλιοθήκες, παύει να ασκείται από το Ανώτατο Γνωµοδοτικό Συµ-
βούλιο της Εκπαιδεύσεως και  παραχωρείται στους συλλόγους διδασκόντων και στις οικείες 
επιθεωρήσεις. Η εγκριτική απόφαση του σχολείου υποβάλλεται στον επιθεωρητή για τελική 
έγκριση. Η υλοποίησή της ανατίθεται  στη σχολική εφορεία, η οποία καλείται να αποφασίσει 
για την προµήθεια των εγκεκριµένων συγγραµµάτων στα πλαίσια των οικονοµικών της δυ-
νατοτήτων της (υπουργ.εγκ. αριθ. 14205/1-2-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.90). Στις πε-
ριπτώσεις βεβαίως σύστασης βιβλίων από τον προαναφερόµενο συµβούλιο, δεν απαιτείται η 
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την καταλληλότητά τους (εγκ.αριθ. 34904/22-3-71, 
Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ.90). Στο πλαίσιο αυτό, εφιστάται η προσοχή όλων των εµπλεκο-
µένων παραγόντων στη διαδικασία γνωµοδότησης και έγκρισης διδακτικών ή επιστηµονικών 
βιβλίων για την αποφυγή εισαγωγής  στις βιβλιοθήκες υλικού «επιληψίµου ή αµφισβητου-
µένου περιεχοµένου  υπό έποψιν εθνικήν, θρησκευτικήν, ηθικήν και γενικότερον φρονηµατιστι-
κήν». Τονίζεται επίσης ότι  κάθε περίπτωση παράβασης της προαναφερόµενης «απαίτησης», 
αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωµα και συνεπάγεται πειθαρχικές κυρώσεις για όλους τους 
υπευθύνους, µε επιπτώσεις στην υπηρεσιακή εξέλιξή τους.  

  Εισάγονται έτσι, στα σχολεία για τη σχολική και µαθητική βιβλιοθήκη γενικότερα, 
βιβλία και έντυπα ελληνοχριστιανικού, διδακτικού, πατριωτικού, παιδαγωγικού, ενηµερωτι-
κού, αντικοµµουνιστικού περιεχοµένου. Η δαπάνη προµήθειάς τους καλύπτεται από τη  σχο-
λική εφορεία, «εις βάρος του άρθρου 8» του  Ν.5019/31 «Περί έργων των Σχολικών 
Εφορειών» (Πράξις 16/26-12-67, 18/31-12-67, 7/7-19-69, 13/23/12/69 της Σχολικής Εφορείας 
∆ηµ. Σχολ. Αγίας Βαρβάρας, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ.38). Σύµφωνα πάντως µε 
επισηµάνσεις δ/τνών κατά τις γενικές εκθέσεις πεπραγµένων στη λήξη του σχολικού έτους, οι 
προσπάθειες εµπλουτισµού των σχολικών βιβλιοθηκών φαίνεται να  προσκρούουν στην έλ-
λειψη σχετικών κονδυλίων, αφού οι δαπάνες συντήρησης των διδακτηρίων και υλικοτεχνικού 
εξοπλισµού,  απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων της σχολικής εφορείας. Χα-
ρακτηριστική είναι η Πράξις 7/7-10-69 (Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ.38) «Περί Εγκρίσεως  
∆απανών» της Σχολικής Εφορείας Αγ. Βαρβάρας, σύµφωνα µε την οποία, το συνολικό ποσό 
δαπανών,  δραχµών 5.575, 50,  κατανέµεται ως εξής:  

 
� Εις βάρος του άρθρου 3 «δια συντήρησιν  και επισκευήν του διδακτηρίου» 

            ∆ρχ. 5196, 50  
� Εις βάρος του άρθρου 7 «δια συντήρησιν  του Σχολικού Κήπου» 

           ∆ρχ. 150 
� Εις βάρος του άρθρου 8 «δια τον πλουτισµόν της Σχολικής Βιβλιοθήκης»{…} 

            ∆ρχ. 229532 
  

                                                 
532 Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι µε τη διάθεση του ποσού των 229 δρχ. η σχολική βιβλιοθήκη εµπλου-
τίσθηκε κατά ένα µόνο  βιβλίο, αξίας 210 δρχ., µε τον εύγλωττο τίτλο: «Οι θεµελιώδες αυταπάτες του 
κόσµου» και µε  φυλλάδια παιδαγωγικού περιεχοµένου, αξίας 19 δρχ..      
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∆ιαδεδοµένη φαίνεται να είναι η κυκλοφορία περιοδικών για µαθητές και εκπαι-
δευτικούς, των παρακάτω κατηγοριών :  

 
      Ελληνοχριστιανικά:                                                 

� Ελληνική  ∆ράσις ,                                             
� Λάµψις,                                                               
� Ζωή του Παιδιού,  
                                               

  Πολιτικοϊδεολογικά:  
� Κυπριακή ∆ράσις, 
�  Θέσεις και Ιδέαι, 
                                                                                               

    Ενηµερωτικά: 
�  Σχολική Υγιεινή 
�  ∆ηµόσιος Υπάλληλος (Εφηµερίδα) 
�  Ε.Ε.Σ.Ν.,  
   

     Παιδαγωγικά: 
� Σχολείον και Ζωή 
� ∆ελτίον Ενώσεως Επιθεωρητών              

                           Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως  Ελλάδος 
 

Ανάλογες θεµατικές  επιλογές παρατηρούνται και σε επίπεδο προµήθειας βιβλίων. Ε-
κτός της σταθερής παρουσίας εγκυκλοπαιδειών (όπως Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «Ήλιος», Θη-
σαυρός των γνώσεων κ.λπ.), αποφασίζεται η αγορά βιβλίων, µε κριτήρια την κάλυψη διδα-
κτικών αναγκών και την τήρηση των σχετικών διαταγών σύστασης εγκεκριµένων συγγραµµά-
των :   

 
                                              Πράξις 2α 

 

                            Περί  Προµηθείας Βιβλίων Μαθητικής Σχολικής Βιβλιοθήκης 
 

«{…} Η υπεύθυνη διδ/σσα εισάγει το θέµα και εν συνεχεία  προτείνει την αγορά των κά-
τωθι βιβλίων διά: 

 Α) Την Σχολικήν Βιβλιοθηκην:  
  {…},  
  4) Του υπό της Νοµαρχίας  Ηρακλείου υπό έκδοσιν τουριστικού οδηγού του Νοµού 

Ηρακλείου 
 5) Έγκληµα και προδοσία του Κ.Κ.Ε 
 
Β) Την Μαθητικήν  Βιβλιοθήκην 
 
1) Ενετοκρατία και Επτάνησα 
2) Η  ιστορία του αθλητισµού 
3)Η τέχνη του αθλητισµού 
4)Η ιστορία της αστρονοµίας 
5) Το πετρέλαιον 
6) Το σύµπαν 
7) Ο αιών  του Περικλέους 
8) Το αθάνατο 21 
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9) Ο Κατσαντώνης 
10) Μεγάλες µορφές της Παλαιάς ∆ιαθήκης  
11)Ο Ηράκλειτος 
       ∆ια το διδακτικόν περιεχόµενό των .  
 
Ο ∆/τνής                 Οι ∆ιδ/λοι                   Ο εισηγητής διδ/λος 
Α.Ν                         Κ.Γ                                                  Π.Ε 
                              Τ.Κ…… 
                              

Πηγή: Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου ∆ιδασκόντων 1ου ∆ηµ. Σχολ.Τυµπακίου, Γ.Α.Κ.Ν.Η,   
           ΕΚΠ. 28,  ΦΑΚ. 37).  
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16.2. Εξοπλισµός και χρήση εποπτικών οργάνων 
 
Στα τεκµήρια που µελετήθηκαν, καταγράφονται επίσης προτροπές των επιθεωρητών για 

τον πλουτισµό των σχολείων µε οπτικοακουστικά µέσα και συγκεκριµένα µε µηχανές κινη-
µατογραφικών προβολών. Ο Γενικός  Επιθεωρητής Θ΄Περιφέρειας ∆ηµοτικής Εκπ/σης µε 
την υπ’αριθµ. 866/17/21-3-68 διαταγή του επαινεί τις επιτυχείς προσπάθειες σχολείων για την  
απόκτηση  κινηµατογραφικών µηχανών, µέσω της εξασφάλισης οικονοµικής συνδροµής συλ-
λόγων γονέων και κατοίκων. Προτρέπει µάλιστα τα σχολεία να προβούν στη συγκέντρωση 
των απαιτούµενων  οικονοµικών πόρων  για την αγορά τους, µε την αξιοποίηση δωρεών εύ-
πορων µεταναστών ή της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές (εγκ.αριθ. πρωτ. 
466/ 25/28-3-1968, Αρχείο ∆ηµ. Σχολ. Πρινέ, Αταξ. υλικό). 

Γενικότερα ο εξοπλισµός των σχολείων µε εποπτικά µέσα διδασκαλίας,  είτε επιβαρύνει 
τον προϋπολογισµό της Σχολικής Εφορείας,  σύµφωνα µε το άρθρο 10 του νόµου 5.019/31 
είτε διεξάγεται µε την χορήγηση σχετικού υλικού από το Υπουργείο Παιδείας. Εµπλουτίζεται 
δε, στις περιπτώσεις που λειτουργεί σχολικό µουσείο µε συλλογές ορυκτών, ζώων, πετρωµά-
των κ.λπ. Συχνή είναι εξάλλου και η συµβολή των µαθητών στην κατασκευή τους (γεωµε-
τρικά σώµατα, όργανα φυσικής κ.λπ.),  µε την αξιοποίηση πρόχειρων υλικών. Κατά την υπό 
µελέτη περίοδο τα συνήθη εποπτικά µέσα είναι:  

 
� Σειρά οργάνων Φυσικής Πειραµατικής και υλικών Χηµείας, 
� Ανάγλυφοι και γεωγραφικοί χάρτες, γεωφυσικοί και πολιτικοί, Ηπείρων, Ελλά-

δος, Κρήτης,  
� Άλλοι χάρτες: Ανθρωπολογίας, Αριθµήσεως Α΄και Β΄τάξης, Ανθρώπινου Σώµα-

τος,  πατριδογνωστικοί, ιστορικοί,, Θρησκευτικοί, Φυσικής ιστορίας,  
� Εικόνες θρησκευτικού περιεχοµένου (Παλαιάς και Καινής ∆ιαθήκης), Φυτολο-

γίας, Ιστορίας (ηρώων, πολεµιστών διαφόρων εποχών), Κρητικής ιστορίας 
(ηρώων), Μαθηµατικής Γεωγραφίας  

� Γεωµετρικά σώµατα 
� Υδρόγειος Σφαίρα  
� Αριθµητήριον 
� Εικόνες Βασιλέων 

(Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ.114 και ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ.38). 
 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα γραφεία επιθεωρήσεων φαίνεται να εµπλέκονται ενεργά  στη  

διακίνηση εποπτικού υλικού στα σχολεία,  σύµφωνα µε συστάσεις των  στρατιωτικών αρχών: 
« Κατόπιν της υπ’αρίθµ. Φ460/4042/3-7-67 ∆/γής της 5ης Μεραρχίας, της {….}, ανακοινούµεν 
υµίν ότι ο εκκαθαριστής των  αποδοχών σας διαθέτει σειρά εκ 12 πινάκων  µεγάλου σχήµατος 
µορφών Ηρώων της Κρήτης. Η σειρά αύτη µελέτη και έργον των κ.κ. Γεωργίου  Πετουσάκη και 
Θεοχάρους Σαριδάκη533 είναι άκρως καλαισθητική  και επί χάρτου εξαιρετικής ποιότητος. Αι 
εικόνες των ηρώων της Μεγαλονήσου είναι πολύτιµα εποπτικά µέσα και κοσµήµατα δια το σχο-
λείον σας, αλλά και µέσον το οποίο θα συντελέσει τις την γνωριµίαν ων µαθητών σας µε τους 
πρωτεργάτας της ελευθερίας  και εις την καλλιέργειαν  και ανάπτυξιν της Εθνικής συνειδήσεως 
αυτών» ( εγκ.αριθ.πρωτ. 1284/40/28-9-1967, Αρχείο ∆ηµ. Σχολ. Πρινέ, αταξ.υλικό). 

                                                 
533 Για τον εντοπισµό των κινήτρων σύστασης προµήθειας υλικού  από το στρατό, πέραν του 
συµβατού περιεχοµένου του µε τα εκπαιδευτικά ιδεώδη του καθεστώτος, ας συνεκτιµηθεί το γεγονός 
ότι οι δηµιουργοί του, κατέχουν τις θέσεις του ∆/ντή  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας  και του 
Ορφανοτροφείου Ρεθύµνου, όπως προκύπτει από τη µελέτη του πίνακα κοινοποίησης της προανα-
φερόµενης εγκυκλίου .  
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 Εξάλλου, σύµφωνα µε παρατηρήσεις των δ/ντών στις ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων 
των δηµοτικών σχολείων, καταγράφονται προβλήµατα στην προµήθεια οργάνων Φυσικής 
Πειραµατικής και Χηµείας, καθώς και καθυστερήσεις στην παραλαβή τους, στις περιπτώσεις 
εκείνες που σχετικό υλικό στέλνεται από το Υπουργείο Παιδείας (βλ. Ετήσιες εκθέσεις 
λειτουργίας ∆ηµοτικών Σχολείων Ροδιάς και Αγ. Βαρβάρας, Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.114 
και  ΕΚΠ. 34, ΦΑΚ. 73).  

∆εδοµένων των σοβαρών ελλείψεων που παρουσιάζουν τα σχολεία κατά την υπό µε-
λέτη περίοδο σε βασικά εποπτικά µέσα, η απόκτηση οπτικοακουστικού εξοπλισµού θα µπο-
ρούσε να µην αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους των επιθεωρητών. 
Ωστόσο, η διασύνδεσή του µε τους  διαφωτιστικούς σκοπούς του καθεστώτος προσδίδει  
άλλες διαστάσεις στη χρήση του. Ο σχολικός κινηµατογράφος, υπό την εποπτεία,  του αρµό-
διου τµήµατος (Μορφωτικού Κινηµατογράφου) του Υπουργείου Παιδείας, φαίνεται να αξιο-
ποιείται εντός διδακτικού ωραρίου,  για την προβολή ταινιών συµβατών  µε τα εκπαιδευτικά 
ιδεώδη της περιόδου και περαιτέρω µε τις ιδεολογικές ανάγκες του καθεστώτος. Οι σχετικές 
ταινίες,  αποστέλλονται προς προβολή στο σχολείο ή προβάλλονται από το Στρατό στους µα-
θητές, µε την αξιοποίηση του υπάρχοντος οπτικοακουστικού εξοπλισµού:  

«Το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας {…} γνωρίζει υµίν  ότι υπό του Υπουργείου Εθνικής 
Αµύνης παρήχθη η ταινία υπό τίτλον: « ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ», η οποία εκρίθη  
κατάλληλος για προβολήν της εις τα σχολεία του κράτους. Συνιστώµεν όθεν εις ηµάς όπως κατά 
την τυχόν προβολή της ταινίας  ταύτης υπό του Στρατού εις το σχολείον  µας, παρακολουθήσουν 
ταύτην άπαντες οι µαθηταί»  (εγκ. αριθ. πρωτ. 166/5/6-2-67, Αρχείο ∆. Σ. Πρινέ, Αταξ. υλικό).  

Επιπρόσθετα τονίζεται η συµβολή του, ως µέσο µεγάλης µορφωτικής και ψυχαγωγικής 
αξίας,  στην αποτελεσµατικότητα των παιδαγωγικών/διαφωτιστικών συγκεντρώσεων γονέων.  
Υπό το πρίσµα αυτό,  ενδιαφέρον παρουσιάζει  η περίπτωση δασκάλου του δηµοτικού σχο-
λείου Ρουστίκων Ν. Ρεθύµνης, που ως χειριστής της µηχανής κινηµατογραφικής προβολής 
του σχολείου του, συνεργάζεται µε τα Τ.Ε.Α για  την προβολή ταινιών και σε άλλα σχολεία 
της εκπαιδευτικής περιφέρειας (εγκ.αριθ. πρωτ. 466/25/28-3-1968, ό.π.).  

Εξάλλου, στα πλαίσια της λειτουργίας «του µορφωτικού» κινηµατογράφου για τους 
κατοίκους της υπαίθρου, αναλαµβάνει ο στρατός την ευθύνη προβολής κινηµατογραφικού 
υλικού, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, σε σχολικό χώρο ή στην πλατεία του χωριού. Στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν, οι µηχανές κινηµατογραφικών προβολών καθώς και η τεχνογνω-
σία του ανθρώπινου δυναµικού των σχολείων τίθενται στη δίάθεση των υπευθύνων της 
πραναφερόµενης δράσης (Συν. 8 &13). Όπως πολύ έντονα θυµάται µαθητής ολιγοθεσίου δη-
µοτικού σχολείου, οι κάτοικοι περίµεναν µε ανυποµονησία τις προαναφερόµενες προβολές  
ταινιών, πολεµικού κυρίως περιεχοµένου, που πραγµατοποιούνταν κατά τον εβδοµαδιαίο ερ-
χοµό των στρατιωτών στο χωριό τους: « Ήταν η µοναδική µας διασκέδαση. Πριν βέβαια να 
αρχίσει η ταινία, υπήρχαν τα Επίκαιρα, αφιέρωµα στο έργο «της Εθνικής Κυβέρνησης». Εκεί τα 
µαθαίναµε όλα: τι έκανε ο Παπαδόπουλος, που πήγε, τι εγκαινίασε, για τις «περήφανες» Έ-
νοπλες ∆υνάµεις κ.λπ. Και η µουσική υπόκρουση ανάλογη. Εθνικός ύµνος στην αρχή, η γα-
λανόλευκη, εµβατήρια κ.λπ. Όλα είχαν ιδιαίτερο εθνικό χρώµα» (Συν. 13). 

Καταβάλλεται επίσης προσπάθεια ελέγχου και των εξωσχολικών θεαµάτων των µα-
θητών, µέσω της έγκρισης  κινηµατογραφικών  και θεατρικών παραστάσεων,  είτε σε  κεντρι-
κό επίπεδο, από το Υπουργείο Παιδείας είτε σε περιφερειακό,  από τις Επιτροπές Ελέγχου 
Σχολικού Θεάµατος ∆ηµοτικής Εκπ/σης. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται εµφανής η λήψη µέτρων 
ελέγχου των ιδεολογικών  µηνυµάτων του ευρύτερου πλαισίου της γνωσιοπαραγωγικής λει-
τουργίας της περιόδου. Στην υπ’αριθ. 229/18/1-2-72 (Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.91) ε-
γκύκλιο του Επιθεωρητή Γ΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ηρακλείου «Περί καταλληλότητος 
θεαµάτων», ανακοινώνεται η έγκριση: α) της κινηµατογραφικής ταινίας «Υποβρύχιον Παπα-
νικολής», «ήτις τυγχάνει άκρως ενηµερωτική και κατάλληλος δια τους µαθητάς των Γυ-
µνασίων και των µεγάλων τάξεων των ∆ηµοτικών Σχολείων» και β) του θεατρικού έργου του 
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Ξ. Βουγά «Η πολεµική αρετή των Ελλήνων», «ως  απολύτως κατάλληλον δια τον Εθνικόν φρο-
νηµατισµόν και την διδαχήν των µαθητών {…} και συνιστά  την προαιρετικήν παρακολούθησιν 
των  έργων  τούτων εις ώρας  ελευθέρας µαθηµάτων και εκτός των σχολικών κτιρίων» (ό.π.). 
Στα πλαίσια εξάλλου, των προτεινόµενων εξωσχολικών εκδηλώσεων, εγκρίνεται  η παρακο-
λούθηση παραστάσεων της εταιρείας Χριστιανικού θεάτρου, στις µεγάλες επαρχιακές πόλεις 
από τους µαθητές των δηµοτικών σχολείων (υπ’αριθ.127569/25-9-69 υπουργ.διαταγή, 
ΕΚΠ.29, ΦΑΚ.89). Σε περίπτωση µάλιστα αδυναµίας παρακολούθησης του προγράµµατος σε 
εξωσχολικό χρόνο, χορηγείται άδεια, «κατ’εξαίρεσιν», διάθεσης των δυο τελευταίων ωρών 
των µαθηµάτων, µια φορά ετησίως. Η ευνοϊκή µεταχείριση που επιφυλάσσει το καθεστώς 
στην εν λόγω εταιρεία, αναφορικά µε τη δράση της στα σχολεία εντός του διδακτικού 
ωραρίου, αιτιολογείται εµµέσως µε την επίκληση της προσφοράς της στη µετάδοση των  χρι-
στιανικών ιδεωδών και ως εκ τούτου στην επίτευξη των εκπαιδευτικών ιδεωδών. Οι ιδεο-
λογικές συνδηλώσεις των προαναφερόµενων πρακτικών αναδεικνύουν τη συστηµατική 
προσπάθεια διαποτισµού της σχολικής και εξωσχολικής ζωής της περιόδου  µε βασικές έν-
νοιες  του ιδεολογικού λόγου του καθεστώτος.  
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16.3.  Ο ρόλος  εθιµοτυπικών εκδηλώσεων και  πρακτικών  εθνικιστικών     
           προσανατολισµών στη διαµόρφωση  της  σχολικής ζωής    
 
Η  προσπάθεια  ιδεολογικής χρήσης του σχολικού περιβάλλοντος αναδεικνύεται για άλ-

λη µια φορά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, όχι µόνο από την επιβολή αυστηρά 
προσδιορισµένων µορφών αλληλεπίδρασης σε τοµείς του εσωσχολικού και εξωσχολικού 
βίου,  αλλά και πρακτικών που ενέχουν «συµβολική βία». Η σχολική πειθαρχία» (Σολοµών, Ι. 
1992, 16-28)  της περιόδου, υπό την έννοια της επιβολής τεχνικών και πρακτικών αλ-
ληλεπίδρασης για την τυποποίηση των µαθητών στα πλαίσια του εκπαιδευτικού θεσµού,  θε-
µελιώνεται στη συστηµατική προβολή συγκεκριµένου αξιολογικού συστήµατος, συµβατού µε 
τον ιδεολογικό λόγο της δικτατορίας: θρησκευτική πίστη, αφοσίωση στην πατρίδα, εθνική υ-
περηφάνεια, πατριωτική έξαρση, απόδοση τιµών στα  εθνικά σύµβολα και σε όσους διεκ-
δικούν ανάλογη θέση. Έτσι η αναδόµηση των αξιακών προτεραιοτήτων της γνωσιοπαραγω-
γικής διαδικασίας, υπό την κυριαρχία των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, διαµεσολαβούνται  
από συγκεκριµένες «πειθαρχικές τεχνικές», που προσδίδουν ασυνήθιστα τελετουργικό και ε-
θνικοθρησκευτικό χαρακτήρα στη λειτουργία του σχολείου. Υπό το πρίσµα αυτό το εκπαιδευ-
τικό ιδεώδες του Έλληνα Χριστιανού, προάγεται µε την επιβεβληµένη συµµετοχή των εµπλε-
κοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία  σε εθιµοτυπικές εκδηλώσεις και πρακτικές µε έντονη 
εθνικιστική χροιά.  

Η «Εθνική Κυβέρνηση», εµµένοντας στην καθηµερινή προβολή των εθνικών συµβόλων 
στο σχολείο, διασυνδέει  έµµεσα τη δράση της µε την αποκατάσταση του εθνικού χαρακτήρα 
των τρωτών θεσµών της προδικτατορικής περιόδου και περαιτέρω µε την εθνική επιβίωση. 
Ως  αυτόκλητος θεµατοφύλακας πατροπαράδοτων ιδανικών επιβάλλει ποµπώδεις πρακτικές 
που διατυµπανίζουν και αποτυπώνουν τις προτεραιότητες της πολιτικής της στον εκπαιδευτι-
κό αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. 

Καθιερώνεται καθηµερινή τελετή έναρξης του σχολικού προγράµµατος που περι-
λαµβάνει προσευχή, έπαρση σηµαίας και ψαλµό του εθνικού ύµνου. Ανάλογα καθορίζεται 
και το τελετουργικό λήξης των µαθηµάτων, µε υποστολή της σηµαίας ενώπιον των παραταγ-
µένων µαθητών,  που έχουν µάθηµα µέχρι  την τελευταία διδακτική ώρα (εγκ. 2171/77/21-10-
69, 241/9/30-1-70, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ.89). Τονίζεται µάλιστα, η υποχρέωση ανά-
πτυξης του επετειακού γεγονότος της ηµέρας και του σχετικού συνθήµατος στους µαθητές, µε 
ευθύνη του δ/ντή του σχολείου, κάθε πρωί, πριν την είσοδο των µαθητών στις σχολικές τά-
ξεις. Συνιστάται επίσης η αναγραφή των αναπτυσσόµενων ιστορικών γεγονότων  και των α-
ντίστοιχων συνθηµάτων σε ειδικό τετράδιο, από τους µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων 
(ό.π.). 

Επιπρόσθετα, µε  σχετική  διαταγή του υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως « Περί 
αποστολής και αξιοποιήσεως Εµβλήµατος Εθνικής Επαναστάσεως 21 Απριλίου 1967»534 και 
κατόπιν διάθεσης ανάλογου  υλικού από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και  τις Στρατιωτικές 
∆ιοικήσεις στα σχολεία, συνιστάται, αρχικά,  κατά βούληση -αργότερα επιβάλλεται-  η ανάρ-
τηση  του αναγεννώµενου φοίνικα, ως «επαναστατικού» συµβόλου, «εντός κορνίζας, µεθ’ υά-
λου και περιθωρίου», στα µεν µονοθέσια, εντός της σχολικής αίθουσας,  στα δε  διθέσια και 
άνω, σε κεντρικό χώρο, προκειµένου να είναι ορατά τόσο από τους µαθητές όσο και από τους 
επισκέπτες (εγκ.αριθ.πρωτ. 2337/77/21-9-68, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ.87,  3.016/121/11-
12-71, Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.91).535 Όπως προκύπτει από τα ερευνητικά µας δεδοµένα, 

                                                 
534 Πρόκειται για την υπ’αριθµ. 37204/Κ/Λ7-8-68, κοινοποιηθείσα στα σχολεία µε την υπ’αριθµ. 
121995/εγκ. 156/11-9-68 του υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
535 Υπενθυµίζεται ότι η ανάρτηση εικόνων σε δηµόσιους χώρους για προπαγανδιστικούς σκοπούς  
απαντάται και κατά την περίοδο της µεταξικής δικτατορίας.  Παραγγέλλεται  η ανάρτηση των εικόνων  
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το έµβληµα αναρτάται όχι µόνο στους κεντρικούς χώρους του σχολείου αλλά και σε όλες τις 
σχολικές αίθουσες. Οι δάσκαλοι υποχρεώνονται να το παρουσιάσουν, αιτιολογώντας στους 
µαθητές τους την παρουσία του και τις εννοιολογικές συνδηλώσεις του. Οι επιθεωρητές µά-
λιστα κατά τη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας, φαίνεται να εξετάζουν την εκτέλεση της 
προαναφερόµενης απαίτησης, θέτοντας σχετικές ερωτήσεις στους µαθητές. Ο τρόπος  πάντως 
διεκπεραίωσης και αυτής της διαταγής ποικίλει. 

Κάποιοι εκπαιδευτικοί, φανερά ενοχληµένοι από τη συστηµατική υποχρέωση προπα-
γάνδας υπέρ του καθεστώτος, καταφεύγουν σε  «τυπική» συζήτηση περί του εµβλήµατος, θέ-
λοντας να είναι υπηρεσιακά καλυµµένοι. Άλλοι  αποφεύγουν να ανοίξουν σχετική συζήτηση 
στην τάξη,  δηλώνοντας ότι τα παιδιά δεν θα µπορούσαν σε καµιά περίπτωση να καταλάβουν 
τα περί «Επαναστάσεως», δηµοκρατίας, κοµµουνιστών κ.λπ., χωρίς όµως να τοποθετούνται 
προσωπικά απέναντι στο επιβαλλόµενο καθήκον. 

 Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία των εµβληµάτων στην τάξη  και το καθήκον αναφοράς 
στο περιεχόµενό τους φαίνεται να αποτελεί ψυχοπιεστικό παράγοντα, για όσους, έστω και 
σιωπηρά, δυσανασχετούν µε τη δράση της δικτατορίας. Η επιτέλεση εν µέρει τού εν λόγω 
καθήκοντος καθησυχάζει τη συνείδησή τους, προσδίδοντας την ενδόµυχη ικανοποίηση της  
υπόρρητης υπονόµευσης. Χαρακτηριστική είναι η µαρτυρία της δασκάλας Β.Ψ: «Το πουλί  
ήτανε σε όλες τις τάξεις και έπρεπε να ξέρουν τα παιδάκια τα σχετικά, δηλαδή έπρεπε κάθε µέρα  
να σηκώνοµαι  και να λέω (ειρωνικά) ξέρετε αυτό σηµαίνει αυτό,  για να είναι το παιδάκι  εντά-
ξει όταν θα έρθει ο επιθεωρητής. Ωραία λοιπόν ας µην είναι, για να καταλάβει  και ο επιθεω-
ρητής ότι το παιδάκι των 7 ετών δεν µπορούσες  να το βάλεις σ’ αυτό το πνεύµα. Μακάρι να 
µπορέσει να του δώσει ο δάσκαλος την έννοια της πατρίδας, είτε γεωγραφικά  είτε ψυχικά µε 
κάποιες θυσίες, τους ήρωες·  αλλά όχι αυτά,  διότι δεν είναι η ηλικία του παιδιού να ασχολείται 
µε τέτοια πράγµατα. Το θέλουν;  Το κάνω, γιατί δεν γίνεται και αλλιώς, γιατί είµαι υπάλληλος. 
Αλλά θα το κάνω µέσα στα πλαίσια που πιστεύω εγώ, και αποδείχθηκε ότι δεν έκανα καλά, γιατί 
το παιδί στην ερώτηση του επιθεωρητή είπε ότι διώξαµε τους Τούρκους {…}». (Συν.4). Για τους 
υπόλοιπους, που απλά αναγνωρίζουν την εξουσία του καθεστώτος, οµολογώντας την α-
δυναµία τους να αντιδράσουν, συνιστά ένα ακόµη επαγγελµατικό αναπόδραστο «πρέπει», που 
απλά εκτελείται, χωρίς περαιτέρω συζήτηση, υπό το κράτος της διαρκούς απειλής της από-
λυσης.   

Η δασκάλα Β.Ψ., σε µια ιδιαίτερα φορτισµένη συναισθηµατικά φάση της συνέντευξής 
µας, επανέρχεται στο θέµα κα προσδιορίζει τη δική της στάση:  « {…} είχαµε το έµβληµα  εκεί 
στην τάξη, τον Φοίνικα. Θυµάµαι τα παιδάκια της πρώτης τάξης έπρεπε να ξέρουν τι  έγινε, 
αυτό ήταν κάτι που µε ενοχλούσε πάρα πολύ, το γεγονός ότι έπρεπε να το πούµε και να  το λέµε 
στα παιδιά ώστε τα παιδιά να έχουν µια ιδέα του πράγµατος». Σε διευκρινιστική ερώτηση για 
τη στάση που τήρησε, απαντά: « Κοίταξε να δεις…είχα κάνει κουβέντα,  όχι πάρα πολύ, όχι σε 
µεγάλη έκταση, δεν  µπορούσα να συµφωνήσω εγώ. ∆ιαφωνούσα και µε το πνεύµα της όλης 
συζήτησης ·  αλλά και αν ακόµη συµφωνούσα,  δεν µπορείς να βάλεις ένα παιδάκι 7 χρονών σε 
τέτοια πράγµατα,  έστω και αν η ιδέα που αυτοί παρουσίαζαν ήταν υγιής,  που δεν ήταν.{…}». 
Και σε σχετική  ερώτησή µας για το πώς χειρίστηκε το υπό συζήτηση θέµα, απαντά: «Το 
έκανα τυπικά. Το έκανα όµως, γιατί δεν µπορούσα να κάνω διαφορετικά, ήµαστε  υποχρεω-
µένοι να το κάνουµε και φοβόµαστε ότι θα ελεγχθούµε γιατί ήταν το ψωµί µας {…}. Αλλά δεν 
µπορούσαµε όµως να υπηρετούµε, δηλαδή να υπηρετούµε  στο έπακρο για το ψωµί µας!» (Συν. 
4). Και στις δύο περιπτώσεις οι δάσκαλοι βιώνουν το βάρος του συµβιβασµού.  Η ανάγκη 
όµως επαγγελµατικής επιβίωσης και οι δίοδοι διαφυγής, που τους προσφέρει η διδακτική 

                                                                                                                                            
του Βασιλιά και του Εθνικού Κυβερνήτη Ι. Μεταξά στο σχολείο (εγκ. επιθ. Γόρτυνος 1188/15-4-
1940). Επισηµαίνεται επίσης η ανάγκη της επιµεληµένης εµφάνισής τους ( Σπαθαράκη, Α., ό.π, 147). 
Στην περίπτωση βέβαια της απριλιανής δικτατορίας, το έµβληµα του καθεστώτος, λόγω της ιδιότυπης 
φυσιογνωµίας του, αποπροσωποποιείται και συγκροτείται µε τη συµβολή µυθικών συµβόλων και 
συνδηλώσεων των κυριότερων ιδεολογικών προταγµάτων του.   
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πράξη,  φαίνεται να αντισταθµίζει το ηθικό κόστος των  όποιων συνθηκολογήσεων (Συν.1, 4, 
5).   

Εξάλλου, µε το ίδιο προπαγανδιστικό έµβληµα εµπλουτίζεται η εικονογράφηση των 
δωρεάν διατιθέµενων σχολικών εγχειριδίων από τον Οργανισµό Εκδόσεως ∆ιδακτικών Βι-
βλίων. Στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα αναγραφής του τίτλου και των εκδοτικών 
στοιχείων τους,  αντίστοιχα, απεικονίζεται το σύµβολο της απριλιανής «Επανάστασης». Οι 
δάσκαλοι καλούνται να εκθειάσουν τη δωρεάν παροχή βιβλίων, ως ένα ακόµη ευεργέτηµα 
της «Εθνικής Κυβέρνησης» προς στους µαθητές, συσχετίζοντάς το µε την παρουσία του «ε-
πανασταστικού εµβλήµατος».Η τυπική διεξαγωγή και της προαναφερόµενης αξίωσης δεν αµ-
φισβητείται. Υπό το φως όµως ερευνητικών δεδοµένων, διαφαίνεται καθαρά η υπονόµευσή  
της, µέσω της υιοθέτησης συγκεκριµένων επαγγελµατικών πρακτικών. Η αποτελεσµατι-
κότητά της, επηρεάζεται από τη βούληση του δασκάλου και  τον τρόπο αντίληψης  και επιτέ-
λεσης του υπηρεσιακού καθήκοντος: «Έπρεπε να µοιράσουµε τα βιβλία και να κάνουµε 
πρόλογο ό, τι τα δίνει η «Εθνική Κυβέρνηση», αυτή που έσωσε την πατρίδα κ.λπ. Εγώ τι έκανα; 
Το βλέπετε παιδιά αυτό το πουλί, είναι το πουλί «της επανάστασης», γειά σας, τίποτε άλλο, 
οπότε να ερχόταν ο επιθεωρητής και ρωτούσε αν τους µίλησα, εγώ θα ήµουν εντάξει» (Συν.1)   

Πρόκειται για συστηµατική προσπάθεια  εκποµπής και συνακόλουθης έκθεσης υποκει-
µένων και σε άρρητα ιδεολογικά µηνύµατα, µέσα από παρεµβάσεις στο πλαίσιο της γνωσιο-
παραγωγικής διαδικασίας.  Η οµάδα στόχος συγκροτείται από όλους, τους άµεσα ή έµµεσα 
εµπλεκόµενους, στην εκπαιδευτική διαδικασία:   δασκάλους, µαθητές, γονείς, κατοίκους. Η ε-
πιµεληµένη αναπαράσταση του µυθικού πουλιού µε τον στρατιώτη σε πρώτο πλάνο,536 δε-
σπόζοντας στο σχολικό χώρο, εµπλουτίζει και κανοναρχεί µε τις συνδηλώσεις του το εννοιο-
λογικό σύστηµα των εκπαιδευόµενων µε νέες µήτρες αντίληψης του κοινωνικοπολιτικού γί-
γνεσθαι. Παράλληλα, λειτουργεί και ως ενισχυτικό πλαίσιο των ρηµατοποιηµένων ιδεωδών 
σε άλλους τοµείς των σχολικών δραστηριοτήτων.  

Εξάλλου, ανάλογες ιδεολογικές λειτουργίες ενεργοποιούνται και µε την επιβολή ανάρ-
τησης, του πίνακα:  « Τι εστοίχισεν εις τον Ελληνικόν Λαόν  το Κ.Κ.Ε κατά την κατοχή, τα 
∆εκεµβριανά και τον Συµµοριτοπόλεµον», έκδοσης της V Μεραρχίας Κρήτης. Και στην πε-
ρίπτωση αυτή εφιστάται η προσοχή για την προσεγµένη εµφάνισή του: «{…}, δέον να  βρί-
σκεται ανηρτηµένος εις έκαστον σχολείον, πλαισιωµένος (και αι δύο όψεις) επί χαρτονίου»   
(εγκ.αριθ. πρωτ. 896/31/27-3-68,  Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87). 

«Επί τω τέλει του καλύτερου εθνικού φρονηµατισµού» µαθητών και κατοίκων και µε το 
σκεπτικό ότι «η κατασκευή Ηρώου και Μνηµείου Πεσόντων και η στέψις αυτών κατά τας 
εθνικάς επετείους αποτελεί υποχρέωσιν ηµών των νεοτέρων  και οφειλοµένων απότισιν τιµής  
και ευγνωµοσύνης προς τους Ηρωικούς  Νεκρούς των εθνικών µας αγώνων»,   παραγγέλλεται 
από τη Γενική Επιθεώρηση Θ΄ Περιφερείας η διεξαγωγή των κατάλληλων ενεργειών εκ µε-
ρους των ∆/ντών  για την κατασκευή ηρώου, σε κατάλληλο χώρο (πλατεία χωριού-Εκκλησία 
ή εντός σχολείου), σε περίπτωση που δεν υπάρχει ήδη (εγκ.αριθ. 896/31/27-3-68,  Γ.Α.Κ.Ν.Η,  
ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.87). Στο πλαίσιο αυτό οι δ/ντές καλούνται να συνεργαστούν µε την κοινότητα 
και τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες, προκειµένου να εξασφαλίσουν τον  χώρο και να ε-
πιλέξουν τον κατάλληλο τύπο µνηµείου, ανάλογα µε το διατιθέµενο ποσό. Επιπρόσθετα στην 
ίδια εγκύκλιο, συνιστάται η κατασκευή  µικρού εικονοστασίου, αν δεν υπάρχει,  σε κατάλλη-
λη θέση του σχολικού προαυλίου.  

Ακόµη και αν οι ανήλικοι αποδέκτες των ρητών ή άρρητων ιδεολογικών µηνυµάτων δεν 
κατανοούν απόλυτα τη σηµασία τους, αναµφίβολα, η  εξοικείωση  µε την παρουσία τους, επι-
δρά στην κατασκευή τής υποκειµενικότητάς τους, καθορίζοντας τις φυσικοποιηµένες στα-
θερές της κοινωνικής πραγµατικότητας και της ελληνικότητας της περιόδου («Εθνική Κυβέρ-
νηση», «Επανάσταση, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, αντικοµµουνισµός,  ηρωολατρεία  κ.λπ.).  

                                                 
536 Αξίζει να σηµειωθεί ότι η απλή τοιχοκόλληση του εµβλήµατος απαγορεύεται.  
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Στο πλαίσιο αυτό και για εµφανείς λόγους, επιδιώκεται η αποστασιοποίηση των  πρω-
ταγωνιστών της περιόδου, δασκάλων  και µαθητών,  από το εθνικό παρόν. Μόνο οι αναφορές 
στο εθνοσωτήριο έργο της απριλιανής «Επανάστασης» για την αναδηµιουργία της Ελλάδας, 
αποκαθιστούν επιλεκτικά την στασιµότητα του ιστορικού χρόνου. Ως εκ τούτου,  η σχολική 
ζωή, της περιόδου αποσυγχρονισµένη σκόπιµα από το παρόν και στιγµατισµένη από τη 
σφραγίδα των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών, αγνοεί τα πρόσφατα κεκτηµένα της εκπαιδευτι-
κής µεταρρύθµισης του 1964, επιχειρώντας την επαναφορά µετεµφυλιακών ή ακόµη και µε-
σοπολεµικών  σταθερών στο σχολικό βίο. 

Με τελετές στιγµατισµένες από τον έντονο εθνικισµό της περιόδου, φαίνεται να  συνο-
δεύεται η υποδοχή των προτοµών του Μ. Αλεξάνδρου,  που διαθέτει  ο Στρατός σε σχολεία 
της επικράτειας. Γνωστοποιείται δε από τους επιθεωρητές, µε εντολή Νοµάρχου,  ότι κρίνεται 
σκόπιµο να επεκταθεί η χρήση ανάλογων τελετών, αφιερωµένων στο «Μεγάλο Έλληνα 
Στρατηλάτη» και σε άλλα σχολεία (εγκ.1462/78, 1549/84/4-8-1972, Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 29, 
ΦΑΚ.87). Για την πλαισίωση των σχετικών τελετών επισυνάπονται σε κοινή εγκύκλιο των 
επιθεωρητών Γ΄και ∆΄ Περιφερείας Ηρακλείου (ό.π.), αντίτυπα «κατάλληλων» ποιηµάτων. 
Στο περιεχόµενο του προτεινόµενου υλικού αναγνώσιµα είναι βασικά προτάγµατα του 
εθνικισµού της περιόδου. Οι τροπαιούχοι Μακεδόνες των πεδίων των µαχών εµφανίζονται 
σαν εκπολιτιστές. Ο θρήνος και οι απώλειες των Περσών στρατιωτών κατά τον αγώνα υπε-
ράσπισης της δικής τους πατρίδας, επισκιάζονται  από τη φωτεινή προσπάθεια µετάδοσης του 
αθάνατου ελληνικού πνεύµατος. Η δράση του µακεδονικού στρατού εξυψώνεται σε θυσία και 
παγκόσµια προσφορά υπέρ της ανθρωπότητας.  

 
              «{…} Κι’απλώθηκε η σηµαία µας στα πέλαγα 

                               κι’ έφθασεν ο στρατός µας στην Ινδία 
                               και µια εποχή καινούρια εγεννήθηκε 
                               που αιώνια ζει στην ιστορία {…}» 
                                                                      Β.Χ. 
                          (Απόσπασµα από το ποίηµα: Ο Γόρδιος δεσµός) 
 
                               «{…}Κίνησαν όχι για να κατακτήσουνε 
                               Ούτε να κάψουνε και να γκρεµίσουν 
                               Γυρίσαν στην Ασία και αγωνίστηκαν 
                               τα ελληνικά τα φώτα να δωρίσουν{…}» 
                                                                            Β.Χ. 
                             ( Απόσπασµα από το ποίηµα: Αλέξανδρος και Έλληνες)                            

 
Οι παιάνες «της δόξας και της χάρης» του Αλεξάνδρου και συνεκδοχικά της  Ελλάδας 

απορρέουν από στρατιωτικά κατορθώµατα. Μέσα από άρρητες αλλά υποβολιµαίες ταυτίσεις, 
«η δόξα του στρατού µας», ως διαχρονικό χαρακτηριστικό του, µεταγγίζεται στο παρόν, κα-
θαγιάζοντας την «εθνοσωτήρια» εµφάνιση και δράση του «εθνικού στρατού» στο κοινωνικο-
πολιτικό γίγνεσθαι.  

 
                           ΠΕΡΑ ΣΤΟ ΓΡΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ 
                           
                                 Πέρα στο Γρανικό και στα Γαυγάµηλα  
                                 Θρήνησαν Πέρσες, έκλαψαν στρατιώτες 
                                 Κι εµείς µε αρχηγό µας  τον Αλέξανδρο 
                                 Βρήκαµε τις φτερούγες µας  τις πρώτες 
                                   
                                  



 368

                                   Πέρα στο Γρανικό και στα Γαυγάµηλα 
                                  Ελλήνων τροπαιούχοι οι Μακεδόνες 
                                  νίκησαν τα σκοτάδια και σκορπίσανε 
                                  το φως του Παρθενώνα στους αιώνες 
 
                                  Πέρα στο Γρανικό και στα Γαυγάµηλα 
                                  ο χρόνος τη φωνή δεν έχει πάρει. 
                                  Ακόµη ηχούν παιάνες που σαλπίζουνε 
                                  Τ’Αλεξάνδρου τη δόξα και τη χάρη 

                                                                Β.Χ. 
 
 
Ασφαλώς ο συγκεντρωτισµός σε επίπεδο τελετουργίας εκπαιδευτικής πολιτικής, µε  

γνωρίσµατα όπως: ο αυστηρός προσδιορισµός της δοµής και του περιεχοµένου του προγράµ-
µατος  των εορταστικών εκδηλώσεων ή των παιδαγωγικών και παραπαιδαγωγικών προτε-
ραιοτήτων της σχολικής και εξωσχολικής δράσης (διαφωτιστικές οµιλίες, έρανοι υπέρ προ-
παγανδιστικών στόχων κ.λπ.),  είναι πάγιο χαρακτηριστικό της λειτουργίας του δηµοτικού 
σχολείου και κατά την υπό µελέτη περίοδο. Πρόκειται για εµφανή προσπάθεια χειραγώγησης 
του εκπαιδευτικού έργου, µέσα από την επιβολή οµοιόµορφων για όλη την επικράτεια πρα-
κτικών και δράσεων, συχνά µάλιστα,  απροκάλυπτου προπαγανδιστικού χαρακτήρα. 

Το δηµοτικό σχολείο φαινοµενικά τουλάχιστον συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις των 
ανωτέρων. Η παρουσία της σηµαίας και ο ψαλµός του εθνικού  ύµνου, ως αναπόσπαστα στοι-
χεία της σχολικής καθηµερινότητας, προσδίδουν έντονο εθνικό χρώµα στο σχολικό πρόγραµ-
µα. Το έµβληµα της «Επανάστασης» αναρτάται σε κάθε τάξη. Οι σχολικές εορτές αποκτούν 
εθνικό και προπαγανδιστικό χρώµα. Η συµβολή του σχολείου στην επιχείρηση «εθνικής δια-
φώτισης», προσλαµβάνοντας το χαρακτήρα  ιεραποστολής, επιδιώκει την υποταγή την εξω-
σχολικής δράσης του δασκάλου στα προπαγανδιστικά κελεύσµατα του καθεστώτος. Πώς βιώ-
νουν όµως, το ρόλο τους και τη συµµετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες οι πρωτα-
γωνιστές της περιόδου; Ποια απάντηση δίνουν δάσκαλοι της περιόδου, στην επιχείρηση ι-
δεολογικής στράτευσης του σχολείου; Ποια είναι η σχέση της βιωµένης µε την επίσηµα κατά-
γεγραµµένη πραγµατικότητα; 

Οι εκπαιδευτικοί υπογραµµίζουν την προσπάθεια επιβολής εθνικιστικών και ελληνοχρι-
στιανικών προσανατολισµών στο πλαίσιο µετάδοσης (εορτές, εκδηλώσεις, διακόσµηση σχο-
λικού χώρου κ.λπ.), στο «πώς», δηλαδή στις πρακτικές  και λιγότερο στο «τι», στο περιεχό-
µενο της σχολικής γνώσης. Υπό το πρίσµα αυτό,  κάνουν λόγο για διαρκή ευτελισµό των 
συµβόλων µέσα από την καθηµερινή τους χρήση. Η δασκάλα Β.Ψ. αναφέρει: «Κάποια πράγ-
µατα γινόντουσαν και πριν, αλλά η καθηµερινή έπαρση της σηµαίας, δεν ξέρω, νιώθω ότι υπο-
τονίζει το ιδανικό. Ο φαντάρος βλέπει τη σηµαία και δακρύζει και εµείς οι µεγαλύτεροι το ίδιο.  
Κάθε µέρα  όµως, πάνω –κάτω, τι νόηµα µπορεί να έχει; Από κάποια στιγµή και µετά γινό-
ντουσαν όλα µηχανικά, χωρίς συναίσθηµα. Να την ανεβάσουµε, να την κατεβάσουµε. Η συγκί-
νηση, το δέος, καταλαβαίνεις,  που προκαλούσε σε µας, στα δικά µας µαθητικά χρόνια η θέα της 
γαλανόλευκης, νοµίζω δεν υπήρχε, µε όλα αυτ »(Συν. 4). Ο δάσκαλος Ι.Ψ., µετεκπαιδευθείς και 
συνταξιοδοτηθείς, ως προϊστάµενος γραφείου εκπαίδευσης στη δεκαετία του 1990, χαρα-
κτηρίζει τη σχολική ζωή, ως χώρο έντονων ιδεολογικών παρεµβάσεων, αφήνοντας  παράλλη-
λα να διαφανεί ο στεγανός χαρακτήρα των όσων λαµβάνουν  χώρα, µε αποκλειστική  ευθύνη 
του δασκάλου, εντός των θυρών της σχολικής τάξης: «Το κάθε σχολείο ήτανε υποχρεωµένο να 
έχει το έµβληµα της Επαναστάσεως, το φοίνικα το στρατιώτη, η έπαρση της σηµαίας, η υ-
ποστολή, τα πατριωτικά άσµατα κ.λπ. ∆ινόταν έµφαση στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη και 
βέβαια έξαρση και εξυµνήσεις πρωταιτίων, «των αδελφών» {…}. Με ρωτάτε όµως τι άλλαξε 
στο σχολείο. Στο µάθηµα, στην τάξη δεν µου επέβαλε κανένας τίποτα. Έτσι το ήξερα, έτσι το 
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έκανα.537 Το περιεχόµενο όµως άλλαξε. Και δεν εννοώ µόνο τα βιβλία αλλά όλα τα άλλα: 
εκδηλώσεις, εορτές,  τραγούδια, καθηµερινή πρωινή προσευχή και άλλα πράγµατα, που κατά τη 
γνώµη µου ευτέλιζαν το θεσµό. Άλλο είναι να βλέπεις τρεις φορές τη σηµαία το χρόνο και άλλο 
κάθε µέρα να ανεβαίνει και να κατεβαίνει σαν παιχνιδάκι»  (Συν.5).  

Επιπρόσθετα, ο περιορισµός των  δυνατοτήτων  λήψης σηµαντικών αποφάσεων  του εκ-
παιδευτικού, εντός του χώρου της σχολικής τάξης, λόγω και της επιβεβληµένης επόπτευσής 
τους από εξωθεσµικούς φορείς (πρόεδρο της κοινότητας, στρατό κ.λπ.),  σε συνδυασµό µά-
λιστα και µε το δυσβάστακτο, ίσως,  ηθικό κόστος των όσων  εξ’ανάγκης πράττουν,  φαίνεται 
να καθιστούν το δηµοτικό σχολείο της περιόδου, χώρο διαβαθµισµένων επιπέδων ελευθερίας 
και έκφρασης, µε άµεσες επιπτώσεις στην επαγγελµατική συµπεριφορά των δασκάλων. Ο 
νοµιµόφρων, αφοσιωµένος υπάλληλος στην εκτέλεση του θεωρούµενου υπηρεσιακού καθή-
κοντος,  συχνά µεταλλάσσεται στην τάξη σε ανυπότακτο παιδαγωγό, αξιοποιώντας την ελευ-
θερία και την αυτονοµία του καθεαυτού παιδαγωγικού του ρόλου. Η εξωτερίκευση, κατά τις 
συζητήσεις µας µε εκπαιδευτικούς, πεποιθήσεων, όπως: «Στην τάξη µου  έκανα ό, τι ήθελα, τα 
έλεγα όπως πίστευα.», αναδεικνύοντας την ανακούφισή τους για την υλοποίηση των  «κα-
θαρά» διδακτικών τους καθηκόντων,  προσφέρει σηµαντικές ερµηνείες τόσο για το ρόλο τους  
όσο και τη λειτουργία τής σχολικής τάξης,  ως χώρου, σχεδόν ιδιωτικού,  αυτόνοµου και ίσως  
ανέγγικτου από την ιδεολογική προπαγάνδα.   

Στο πλαίσιο αυτό η προσέγγιση της διδακτέας ύλης υπόκειται σε επιλογές που διαµορ-
φώνονται από την διδακτική κουλτούρα και την προσωπικότητα του δασκάλου. Οι αξιώσεις 
των εγκυκλίων, ακόµη και υπό τις υφιστάµενες συνθήκες άσκησης αυταρχικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής, παραµένουν εκτός των τειχών της σχολικής τάξης. Αν και η σχολική γνώση προς-
διορίζεται, η γνωσιοπαραγωγική διαδικασία επηρεάζεται από τις προσωπικές επιλογές και το 
αξιολογικό σύστηµα του δασκάλου. Η δασκάλα Χ.Β. υπογραµµίζει  τον τυπικό ρόλο που εί-
χαν κατά την επιτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος: «Καµιά διαταγή δεν θυµάµαι.  ∆εν έδι-
να σηµασία..(δις) ∆ίδασκα βέβαια ό, τι µου στέλνανε αλλά µε τον τρόπο µου» (Συν.1).  

Στη σχολική τάξη, ο δάσκαλος δρα ως απελευθερωµένο άτοµο από τις υπαλληλικές δε-
σµεύσεις, αξιοποιώντας και νοηµατοδώντας  κατά  συνείδηση τη σχολική γνώση και το επι-
κοινωνιακό δυναµικό της τάξης του. Υπό το πρίσµα αυτό, η αλληλεπίδραση µαθητών- δασκά-
λου, µέσα από άρρητα σηµασιολογικά «κείµενα», συµβάλλει την ανάπτυξη αντιηγεµονικών 
πρακτικών, καθοριστικών για την έκβαση της γνωσιοπαραγωγικής διαδικασίας: 

« Περνούσα τη γραµµή µου υπογείως. Το ίδιο νοµίζω έκανε και  ο άνδρας µου. Θυµάµαι 
που µιλούσα στην Ιστορία για τους απογόνους του Πεισίστρατου, τον Ιππία και τον Ίπαρχο». 
Τον ένα τον σκότωσαν. Τους τυραννοκτόνους  τούς είχαν άγαλµα{…}. Θυµάµαι ότι παραλ-
λήλισα τους δικτάτορες µε τους τυράννους στην τάξη µου, όχι φανερά αλλά µε τον τρόπο µου 
και θυµάµαι ένα παιδί πανέξυπνο, το µόνο που σπούδασε- µάλιστα ήταν γιος   δεξιού, το κα-
τάλαβε και πήγε να τους πει ονοµαστικά. {…}. Μέσα στην τάξη εγώ πέρασα την ιδέα που ήθελα:  
κανείς πρέπει να αγωνίζεται για τη δηµοκρατία για να µπορεί να µιλά ελεύθερα.{…}. Ό, τι 
µπορούσα το έκανα µέσα στην τάξη. Τη γραµµή την περνούσα. Της ελευθερίας του λόγου, της 
δηµοκρατίας και της ισότητας.  Την περνούσα ακόµη και µέσω  του ευαγγελίου. Ήµουνα πάντα 
αιρετικό άτοµο. ∆εν µπορούσα να πιστέψω αυτά τα παραµύθια.  Προσπαθούσα να βρω τα 
ανθρωπιστικά διδάγµατα για ένα καλύτερο άνθρωπο  και αυτά δίδασκα{…}» (Συν.1).   

Η σαγήνη δε,  που νιώθουν στα πλαίσια του διδακτικού τους έργου- απόρροια της ιδεα-
λιστικής τους οπτικής για την αποστολή του δασκάλου και της αίσθησης του χρέους απέναντι 
στους µαθητές τους - φαίνεται να αντισταθµίζει το βάρος της ηθικής πίεσης που υφίστανται  
και των συµβιβασµών που βιώνουν, ως δηµόσιοι υπάλληλοι, υποχρεωµένοι να στηρίζουν α-
σύµβατες µε το αξιολογικό τους σύστηµα πρακτικές, στα πλαίσια της σχολικής ζωής: « Όταν 

                                                 
537 Σε διευκρινιστική ερώτησή µας απαντά ότι αναφέρεται στην ελευθερία που ένιωθε στην επιλογή 
των διδακτικών µεθόδων. 
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έχεις τα παιδιά µπροστά σου τα ξεχνάς όλα. Έχεις τα παιδιά µόνο και ό, τι λες σ’αυτά,  είναι 
τελικά αυτό που πιστεύεις, όχι αυτό που σου επιβάλλεται{…}. Έκανα το µάθηµά µου,  τη δυο-
λειά µου. Αυτά που είχα µέσα µου από τα παιδικά µου χρόνια και πίστευα, αυτά έδινα. Μπορείς 
να πεις,  δεν είναι κάτι διαφορετικό, για τα ίδια ιδανικά µιλούσαν και αυτοί,  αλλά ο καθένας ό-
πως το παρουσιάζει. ∆εν µπορείς να πεις ότι  το ιδεώδες της πατρίδας  δεν είναι υψηλό. Το 
παρουσιάζεις εσύ µε το δικό σου πιστεύω  ή ότι το ιδεώδες της θρησκείας δεν είναι υψηλό, το 
παρουσίαζα εγώ µε βάση  τα  δικά µου πιστεύω, αλλά δεν το ταύτιζα ποτέ µε αυτό «το πράγ-
µα»538, διότι δεν πίστευα ποτέ ότι έπρεπε να το κάνω και  ότι κάποιοι άνθρωποι που σηκώ-
θηκαν ένα πρωί και είπαν είµαστε σωτήρες ότι είναι και σωτήρες. Πώς θα το κάνουµε;  Με την 
κοινή λογική δεν µπορούσες να το σκεφτείς. Και κάπου ήταν και ανθρώπινο να διαρρέουν σιγά 
σιγά  κάποια πράγµατα και να βλέπεις πώς η πραγµατικότητα  δεν είναι όπως την παρουσίαζαν» 
(Συν.4). 

      Πρόκειται για µαρτυρίες δασκάλων που φαινοµενικά συµµορφώνονται µε τις δια-
ταγές των ανωτέρων τους. Ο συµβιβασµός τους όµως. ως απόληξη κριτικής και ρεαλιστικής 
προσέγγισης των υφιστάµενων συνθηκών,  αποτρέπει τη µετατροπή τους σε παθητικά ιδεο-
λογικά όργανα. Παράλληλα, η διαπίστωση τέτοιων φαινοµένων, αναδεικνύει την αδυναµία 
των µακρο-κοινωνιολογικών προσεγγίσεων ιδεολογικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού θε-
σµού να αποτυπώσουν τη σχολική πραγµατικότητα, όπως ορίζεται, συνδιαµορφώνεται και 
βιώνεται από τους  συντελεστές της.  

 

                                                 
538 Με τη λέξη «πράγµα» αναφέρεται στη δικτατορία ή σε αξιώσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής του 
καθεστώτος.. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σ΄όλη τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρεται απαξιωτικά στο 
καθεστώς και συνήθως µε τη χρήση δεικτικών αντωνυµιών : «αυτό», «αυτοί» κ.λπ.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 
Η διαπίστωση της ιδεολογικά µπλοκαρισµένης γνωσιοπαραγωγικής διαδικασίας         

του δηµοτικού σχολείου κατά τη µεταξική δικτατορία σε προηγούµενη µελέτη µας,539 καθώς  
και το ιδιόµορφο πολιτικοϊδεολογικό πλαίσιο λειτουργίας του εκπαιδευτικού θεσµού, που 
συγκροτεί η µεγαλύτερη περίοδο κατάργησης  της κοινοβουλευτικής νοµιµότητας της χώρας 
µας (1967-1974), κινητοποίησαν  το ερευνητικό µας ενδιαφέρον για την ανάλυση των συνθη-
κών λειτουργίας του πρωτοβάθµιου σχολείου. 

Επικεντρώσαµε το ερευνητικό µας ενδιαφέρον στην ανάδειξη των θεµελιακών ιδεο-
λογικών προϋποθέσεων που χαρακτήριζαν την εκπαιδευτική πολιτική και σχολική ζωή και 
πράξη της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατά την περίοδο 1967-1974, µε τη συνεκτίµηση 
στοιχείων,  όπως:   

α) Η βαρύτητα  του  κοινωνικοποιητικού/ιδεολογικού ρόλου του δηµοτικού σχολείου, 
ως βαθµίδας  υποχρεωτικής φοίτησης  και πρωτογενούς  οµάδας κοινωνικοποίησης µετά την 
οικογένεια, στην εγχάραξη αξιών και κοινωνικών ρόλων και ως εκ τούτου στη  φυσικοποίηση 
και αποδοχή της κοινωνικής πραγµατικότητας (Νόβα-Καλτσούνη, Χρ.2005, 114).  

β) Το βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει στην ελληνική ιστορία και κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης, λόγω της ενασχόλησης των περισσότερων µελετών  µε τη διερεύνηση  ζητηµά-
των εκπαιδευτικής πολιτικής και «εξωτερικής µεταρρύθµισης»- υπό το πρίσµα κυρίως µακρο-
κοινωνιολογικών µαρξιστικών προσεγγίσεων - και δευτερευόντως µε την ανάλυση της εκπαι-
δευτικής πραγµατικότητας του µικρο-επιπέδου και  την ανασύνθεση της σχολικής ζωής του 
παρελθόντος, µε θεωρητική αφετηρία τον αναβαθµισµένο ρόλο του δρώντος υποκειµένου 
στην εξέλιξη της ιδεολογικής αναπαραγωγικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού µηχανισµού.   

Η προβληµατική της παρούσας µελέτης θεµελιώθηκε, στις παρακάτω, κυρίως, επιστη-
µολογικές παραδοχές:  

� Τη συνάρτηση της εκπαιδευτικής πολιτικής,  ως πολιτικής πράξης, µε τη φυσιογνω-
µία και την ιδεολογία του καθεστώτος της 21ης Απριλίου,  

� Τη συνθετική θεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής ως συνόλου υλοποιηµένων ή 
προγραµµατισµένων αποφάσεων (Παπαδάκης, Ν. 2003) και συνακόλουθα την ανά-
λυσή της, σε επίπεδο τόσο  διαδικασίας λήψης/σχεδιασµού µέτρων όσο  και αποτελέ-
σµατος/προϊόντος άσκησής της,  

� Την αντίληψη του ιστορικισµού για την πολιτική εκµετάλλευση των ιδεολογιών  και 
κατά συνέπεια του κοµβικού ρόλου του ιδεολογικού φαινοµένου στη νοµιµοποίηση 
της εξουσίας και της δράσης του δικτατορικού καθεστώτος, διαµέσου της κατά-
σκευής κατάλληλων «υποκειµενικοτήτων» µε την ενεργοποίηση των ιδεολογικών 
µηχανισµών του κράτους (Αλτουσέρ, Λ. 1976). 

� Την αποδοχή της αλτουσεριανής άποψης, περί υλικότητας της ιδεολογίας (Αλτουσέρ, 
Λ.1976) και τη συνακόλουθη διερεύνησής της σε επίπεδο, είτε εκφοράς λόγου (θε-
σµικά κείµενα, σχολική γνώση) είτε πρακτικών (σχολικές εκδηλώσεις, γιορτές κ.λπ.), 

� Την αναζήτηση των επιπτώσεων οποιουδήποτε ιδεολογικού περιεχοµένου στις αρχές 
δόµησης του πλαισίου µετάδοσής του, δηλαδή στην ταυτότητα «του κώδικα εκπαι-
δευτικής γνώσης» ( Bernstein, B.1991, 161-162),  

� Τη συµπερίληψης της  µικρο-κοινωνιολογικής ερµηνευτικής οπτικής για τη διασά-
φηση του  ιδεολογικού  ρόλου της εκπαίδευσης κατά την εξεταζόµενη περίοδο και ως 
εκ τούτου τη θεώρηση  της σχολικής ζωής και πράξης,  ως πολυσύνθετης κοινωνικής 

                                                 
539 Αναφερόµαστε στα συµπεράσµατα προαναφερθείσας µελέτης µας,  βλ. Σπαθαράκη, Α., ό.π.,301-
316.  
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πραγµατικότητας,  µε δρώσες συνιστώσες τις θεσµικές συµβάσεις αλλά και τις προ 
σωπικές νοηµατοδοτήσεις  και δράσεις  των συµµετεχόντων. 

Με βάση τις προαναφερόµενες επιστηµολογικές παραδοχές και µε ζητούµενο την  όσο 
το δυνατόν ρεαλιστική καταγραφή και ερµηνεία της ενδοσχολικής πραγµατικότητας κατά την 
επταετή δικτατορία, η έρευνά µας είχε αφετηρία την ανάλυση  των  θεσµικών προβλέψεων 
του καθεστώτος για την οργάνωση και λειτουργία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και κα-
τεύθυνση «προς τα κάτω» και «µέσα» στο σχολείο,  για την καταγραφή  συµβάντων  της σχο-
λικής καθηµερινότητας. 

Ως εκ τούτου η συγκρότηση σφαιρικής αντίληψης για τον ιδεολογικό ρόλο του πρωτο-
βάθµιου σχολείου κατά την επταετή δικτατορία, αναζητήθηκε στην κατανόηση της συνάντη-
σης των  θεσµικών ρυθµίσεων (εκπαιδευτικής πολιτικής),  µε τη σχολική κουλτούρα, σκέψη, 
δράση, αντίδραση των πρωταγωνιστών της σχολικής ζωής (εκπαιδευτικών πρακτικών). Η 
ανάλυση των πολιτισµικών τεκµηρίων της περιόδου-γραπτών και προφορικών- έγινε µε τη 
συνδροµή κυρίως ποιοτικών µεθόδων ανάλυσης.  

Συνακόλουθα, τα συµπεράσµατα της µελέτης µας ανέδειξαν  τον ιδεολογικό εµποτισµό 
τόσο του  Λόγου (εκπαιδευτικής πολιτικής) για  την εκπαίδευση όσο και των Πρακτικών  δια-
παιδαγώγησης /«πειθάρχησης» του κοινωνικού/παιδαγωγικού υποκειµένου (σχολικής ζωής 
και  πράξης) στο δηµοτικό σχολείο της εξεταζόµενης περιόδου. 

 Συνοψίζοντας τις θεσµικές εξελίξεις και δράσεις στο χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαί-
δευσης και απαντώντας κατά σειρά στα ερευνητικά µας ερωτήµατα,  διαπιστώνουµε: 

   
 

� Ως προς την εκπαιδευτική πολιτική 
 
Α) Αντιµετώπισης ζητηµάτων ιδεωδών, οργάνωσης και διοίκησης της ∆ηµοτικής Εκπαί- 
     δευσης 
         
1) Ενίσχυση των  προδικτατορικών  παιδαγωγικών ιδεολογηµάτων και ανατροπή των 

φιλελεύθερων εκπαιδευτικών προσανατολισµών της µεταρρύθµισης του 1964,  µε την ανα-
βάθµιση  του νοµιµοποιητικού- ιδεολογικού χαρακτήρα σκοπεύσεων  λειτουργίας του εκπαι-
δευτικού θεσµού  και την υποβάθµιση αυτής,  της παροχής προσόντων και εξειδίκευσης, παρά 
το επιτακτικό αίτηµα εναρµόνισης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε τις σύγχρονες  κοινωνι-
κοοικονοµικές ανάγκες.  

Ως εκ τούτου, στο όνοµα της ελληνοχριστιανικής παιδείας και της ορθής ελληνοπρε-
πούς αγωγής, θωρακισµένης κατάλληλα έναντι των διαβρωτικών επιδράσεων του υλισµού και 
του κοµµουνισµού, προωθούνται υπερχρονικά εκπαιδευτικά ιδεώδη, όπως: Έλλην-Χριστιανός, 
Κοινωνικώς Νοµιµόφρον άτοµο- Φιλόπατρις κ.λπ.,  µε φανερές τις συνδηλώσεις του ιδεολογι-
κού λόγου του καθεστώτος (Ελληνοχριστιανικός πολιτισµός, Εθνικισµός) και των εθνικό-
φρονων καταβολών του. 

Η επιβίωση του ελληνικού λαού αποδίδεται άλλωστε στα αενάως εµπλουτιζόµενα από 
γενιά σε γενιά εκπαιδευτικά ιδεώδη», που ως «γιγάντιοι πνευµατικοί φάροι {…} υψούνται επί 
των ερειπίων των υλικών δυνάµεων», στοχεύοντας στη θεραπεία της υπερατοµικής ζωής της 
ολότητας και όχι αποκλειστικά στην αυτάρκη τελειοποίηση του ατόµου (∆ΕΕΣΕΕ, 1969, 119, 
23-24 ·∆ΕΕ∆ΕΕ, 1972, 137, 2).  

Στο πλαίσιο αυτό,  «η σύγχρονη» ελληνική παιδεία που ευαγγελίζεται το καθεστώς,  
συναρθρώνεται από ανεπίκαιρα  ιδεολογήµατα του εκπαιδευτικού παρελθόντος. Ειδικότερα, η 
προβολή του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους, κυρίαρχου ιδεολογικού πυλώνα, απογυµνωµένου, 
ωστόσο, από τη συνθετική, ανανεωτική, οπτική τής  µεταρρύθµισης του 1964, σε συνδυασµό 
µε την εµφατική παρουσία των εθνικών αναγκών, κατά το θεσµικό προσδιορισµό των 
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εκπαιδευτικών ιδεωδών (Α.Ν. 129/67 κ.λπ.), επιφέρει οπισθοδρόµηση των προσανατολισµών 
της ελληνικής εκπαίδευσης, σε µετεµφυλιακά ιδεολογικά µορφώµατα.  

Ωστόσο το οικείο περιεχόµενό τους για τον εκπαιδευτικό κόσµο, λειτουργώντας σαν 
«µανδύας» της έκνοµης δράσης του καθεστώτος, φαίνεται να εξασφαλίζει την «αδιαµαρ-
τύρητη» συναίνεση του εκπαιδευτικού πεδίου στη σχετική ρητορική. Εποµένως,  το καθεστώς 
ως θεµατοφύλακας των πατροπαράδοτων ιδεωδών, έχει διττή στόχευση: α) την αναζήτηση 
ιδεολογικών συµµάχων από το χώρο του αντιδραστικού εκσυγχρονισµού, για τη στήριξη της 
εκπαιδευτικής πολιτικής του, β) την άµβλυνση των αντιστάσεων της ελληνικής κοινωνίας, µε 
την επαναφορά- µετά το σύντοµο µεταρρυθµιστικό διάλειµµα του 1964-  αποδεκτού  αξιακού 
κώδικα, άρρηκτα συνδεδεµένου µε τη συγκρότηση της ελληνικής ταυτότητας. 

2) Νοµική κατεδάφιση της µεταρρύθµισης του 1964, µε την άσκηση αντιδραστικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής, διαπνεόµενης από πνεύµα «εκδικητικής αντίδρασης ή διάθεσης» 
(Ανδρέου, Α. 1999, Χαραλάµπους, 1990) εις βάρος της. Πρόκειται για τη λήψη άµεσων 
αντιµεταρρυθµιστικών µέτρων,  κατά την πρώτη υποπερίοδο της δικτατορικής διακυβέρνησης 
(67-70),  που αφορούν στην αναδιαµόρφωση εξωτερικών (δοµικών) και εσωτερικών (ποιοτι-
κών) χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού συστήµατος. Πολιτικοϊδεολογικές στοχεύσεις του 
καθεστώτος, στιγµατισµένες από την ατελέσφορη προσπάθεια συγκερασµού των κοµβικών 
µεταπολεµικών ιδεολογηµάτων και του επίµονου αιτήµατος εκσυγχρονισµού του εκπαιδευ-
τικού συστήµατος, ανιχνεύονται στα θεσµικά ενεργήµατα του καθεστώτος. Επιβεβαιώνεται 
έτσι, προγενέστερη ερευνητική αντίληψη περί της αδυναµίας άρσης των ιδεολογικών αγκυ-
λώσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής της δικτατορίας, παρά τη σταδιακή διολίσθησή της σε 
φιλελευθερίζουσες θέσεις, µε τη συµβολή των Πορισµάτων της Επιτροπής Παιδείας (1971-
1973) ( Χαραλάµπους, ∆., ό.π., 262). Αναλυτικότερα:   

-Επιχειρείται η  εκκαθάριση του δηµόσιου τοµέα και ιδιαίτερα του διδασκαλικού κλά-
δου (Α.Ν. 4/67,  Θ΄ Συντακτική Πράξη, Φ.Ε.Κ. 125/67, Συντακτική Πράξη Ι΄, Φ.Ε.Κ. 125/67) 
µε την επίκληση ιδεολογηµάτων της εθνικοφροσύνης και της διεύρυνσης του ορισµού της 
νοµιµοφροσύνης κατ’αποµίµηση του αµερικανικού προτύπου (Αλιβιζάτος, Ν., ό.π., 619). 

- Επιδιώκεται η ιδεολογική καταστολή των εκπαιδευτικών λειτουργών µε τη θεσµο-
ποίηση ενός άτεγκτου κώδικα επαγγελµατικής συµπεριφοράς, εντός και εκτός υπηρεσίας, µε  
προφανή σκοπό την εξασφάλιση της συµµόρφωσής τους στο υφιστάµενο «πολιτειακό ή κοι-
νωνικό καθεστώς» (Ν.∆. 750/1970). Η ηθικοποίηση του αυταρχισµού του  επιχειρείται µε την 
επίκληση των πατροπαράδοτων εθνικών ιδανικών και του ιδεολογήµατος της χρηστής 
διοίκησης κατά την αναφορά της διαδικασίας συγκρότησης «πειθαρχικών αδικηµάτων». Η 
υποταγή των υποκειµένων στις άνωθεν διαταγές καθίσταται φυσική και αναπόφευκτη πραγ-
µατικότητα.  

- Στα πλαίσια της ενίσχυσης του γραφειοκρατικού και συγκεντρωτικού πνεύµατος 
οργάνωσης της εκπαίδευσης και µε την επίκληση του εθνικού συµφέροντος, καταργείται 
(Α.Ν.59/67), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- θεσµικό απόκτηµα της µεταρρύθµισης του 1964 
(Ν.∆4379/64, άρθρο 21.1).  Παράλληλα, δια στόµατος υπουργού Παιδείας Κ. Καλαµποκιά, 
καταδικάζεται η διαβρωτική δράση του. 

- Με τον Α.Ν. 129/67, και µια σειρά άλλων θεσµικών ενεργηµάτων (Ν.∆.842/71, 1222/ 
72) επέρχεται ολοκληρωτική ανατροπή της µεταρρύθµισης, µε τη λήψη µέτρων, όπως: α)  
συρρίκνωση του χρόνου υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατά τρία χρόνια, β)  αναδιάρθρωση της 
δοµής της µέσης εκπαίδευσης µε την επαναφορά του ενιαίου τύπου γυµνασίου, γ) επαναφορά 
αντιδηµοκρατικότερης σχολικής δοµής µε την πρόβλεψη εισαγωγικών εξετάσεων από το δη-
µοτικό στο γυµνάσιο και την επαναφορά της επιλεκτικής λειτουργίας από τη Μέση στη ∆η-
µοτική Εκπαίδευση, δ) κατάργηση του ακαδηµαϊκού απολυτηρίου και  επαναφορά του προ-
γενέστερου, του 1964, καθεστώτος εισαγωγής στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, ε) µεταβολή 
των δοµικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης των δα-
σκάλων, µε τη µείωση του χρόνου σπουδών τους κατά ένα έτος, την κατάργηση των κε-
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ντρικών Παιδαγωγικών Ακαδηµιών κ.λπ., ε) κατάργηση όλων των θέσεων των µελών των 
αιρετών συµβουλίων.  

- Με το Ν.∆ 651/70: α) διευρύνεται ο ρόλος του Α.Ε.Σ.-οργάνου θεσµοθετηµένου µε 
τον Α.Ν. 129/670- µε τη ανάληψη  έργων, αποφασιστικής, γνωµοδοτικής και εποπτικής αρµο-
διότητας, β) καθιερώνεται η περιφερειακή οργάνωση διοίκησης της εκπαίδευσης και εγκα-
θίσταται ένα συγκεντρωτικό, δαιδαλώδες πυραµιδικό σύστηµα εποπτείας και διοίκησης, συ-
ναπαρτιζόµενο από πέντε επάλληλα ιεραρχικά επίπεδα  (Εκπαιδευτικός Σύµβουλος, Γενικός 
Επιθεωρητής, Νοµαρχιακός επιθεωρητής, Επιθεωρητής ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, ∆ιευθυντής 
σχολείου), γ) καθορίζεται ένα αυστηρά  γραφειοκρατικό πλαίσιο επαγγελµατικής εξέλιξης µε 
άξονες την ελεγχόµενη  προαγωγή και αυστηρή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.  

Γενικότερα, µε βάση το πνεύµα των προαναφερόµενων νοµοθετικών ρυθµίσεων, ως 
κυρίαρχα στοιχεία της διοικητικής εκπαιδευτικής κουλτούρας της δικτατορικής περιόδου,  
αναδεικνύονται : α) η ύπαρξη ισχυρών τεχνικών επιτήρησης και πειθάρχησης του διδακτικού 
προσωπικού, µε στόχο τη διασφάλιση της εύρυθµης ιδεολογικής λειτουργίας του εκπαι-
δευτικού µηχανισµού β) η χειραγώγηση του εκπαιδευτικού έργου, µε την καλλιέργεια κλί-
µατος τροµοκρατίας και πειθαρχικών διώξεων, γ) η αυθαίρετη αξιολόγηση του εκπαιδευ-
τικού, µε την  κατίσχυση υποκειµενικών κριτηρίων και την επίκληση ηθικών κατηγορη-
µάτων, όπως: «ήθος και χαρακτήρ», δ) η προσπάθεια  στρατολόγησης και ιδεολογικής χρήσης 
του, µε την παραχώρηση εργασιακών προνοµίων στο διδασκαλικό κλάδο (µείωση εργασιακού 
ωραρίου, βαθµολογική και µισθολογική εξίσωση µε τους καθηγητές κ.λπ.), ε) η ελαχιστο-
ποίηση των δυνατοτήτων ποιοτικής αναβάθµισης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, µε την 
εγκαθίδρυση ενός συγκεντρωτικού και γραφειοκρατικού διοικητικού µηχανισµού. 

  Στο πλαίσιο αυτό,  το πρόταγµα της αποκεντρωµένης διοίκησης, που ευαγγελίζεται το 
Ν.∆. 651/70 φαίνεται να λειτουργεί προσχηµατικά, εγκαθιστώντας ουσιαστικά µια «αποσυ-
πυκνωµένη» διοικητική δοµή, µε εµφανή σκοπό, την εξασφάλιση στενότερης επιτήρησης,   
µέσα από τη δόµηση ενός πανοπτικού,  µε τη φουκωϊκή έννοια, εξουσιαστικού µοντέλου.  

- Με τη συρρίκνωση της  δηµοτικής γλώσσας στις  τέσσερις κατώτερες  τάξεις τελικά 
του δηµοτικού σχολείου και τη θεσµική ενδυνάµωση της καθαρεύουσας, ως επίσηµης εθνικής 
γλώσσας (Α.Ν. 129/67, 651/70, Συνταγµατικό κείµενο του 1968). Πρόκειται για σώµα θεσµι-
κών µέτρων, µε οξείες ιδεολογικές αναφορές, συµβατές µε τις γλωσσικές αντιλήψεις του 
συντηρητικού εκπαιδευτικού ρεύµατος. όπως: η ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων,  
µε  την  υποτίµηση του µητρικού γλωσσικού κώδικα των µαθητών και την προσπάθεια επιβο-
λής της γλώσσας της εθνικοφροσύνης στη σχολική πραγµατικότητα.  

Στα πλαίσια µάλιστα της ανάµιξης του Στρατού στη διαµόρφωση γλωσσικής εκπαι-
δευτικής πολιτικής, µε την έκδοση του προπαγανδιστικού βιβλίου: «Εθνική γλώσσα», τονί-
ζεται η ανάγκη διασύνδεσης της γλώσσας µε το εθνικό παρελθόν και υποστηρίζεται η δι-
δασκαλία της και στους «αγραµµάτους», το «λαό»-άρα ο εξοστρακισµός της δηµοτικής από 
την εκπαίδευση- προκειµένου να αποτραπεί  το φαινόµενο απώλειας ενός εκ των  βασικότε-
ρων εθνικών χαρακτηριστικών. Υπό το πρίσµα αυτό, το κοινωνικό έρεισµα της δηµοτικής 
απαξιώνεται,  αφού η χρήση της  περιορίζεται στην υποδεέστερη κατηγορία των αγραµµάτων. 
Η αποποµπή της δηµοτικής από την εκπαίδευση υποστηρίζεται, επίσης στο ίδιο εγχειρίδιο, µε 
την επίκληση αντικοµµουνιστικών και εθνικιστικών επιχειρηµάτων, που διασυνδέουν τη χρή-
ση της είτε µε την αποµάκρυνση από το εθνικό παρελθόν και άρα τη διευκόλυνση των κοµ-
µουνιστικών επιδιώξεων (Εθνική Γλώσσα, ό.π., 152) είτε µε τη προβολή της αισθητικής  και 
επιστηµονικής αξίας της καθαρεύουσας (ό.π., 184). 

Συµπερασµατικά η  επίσηµη/ υλοποιηθείσα εκπαιδευτική πολιτική της δικτατορίας για 
τη διευθέτηση της γλωσσικής διδασκαλίας στην εκπαίδευση, ανατρέπει άµεσα  τα κεκτηµένα 
της  εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964. Αντιδρώντας «εκδικητικά» προς τις υφιστάµενο 
θεσµικό πλαίσιο,  νοµοθετεί εκ νέου αλλά  από το παρελθόν, επαναφέροντας  το πνεύµα  σχε-
τικών µεταπολεµικών ρυθµίσεων, ιδιαίτερα δυσµενών για τη χρήση της δηµοτικής γλώσσας 
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(Α.Ν. 129/67). Η ανακατεύθυνση της γλωσσικής πολιτικής σε πιο φιλελεύθερες κατευθύνσεις 
(Ν.∆. 651/70- Πορίσµατα Επιτροπής Παιδείας), καθίσταται αναγκαία, όταν η αµυντική 
εθνικόφρονη ιδεολογία της δικτατορίας αδυνατεί να αντιµετωπίσει τις νέες κοινωνικές γλωσ-
σικές ανάγκες. Αν ληφθεί υπόψη,  η ιδεολογική και πολιτική χροιά του γλωσσικού ζητή-
µατος στην ελληνική εκπαίδευση, τότε φαίνεται η εξεταζόµενη  πολιτική να εξαντλεί τις δυ-
νατότητες που παρέχονται στα πλαίσια ενός αυταρχικού καθεστώτος, µε µεταπολεµικές 
πολιτικοϊδεολογικές αγκυλώσεις και άλυτες εσωτερικές αντιφάσεις.  

3) Ανακεφαλαιώνοντας, στην άσκηση πολιτικής για τη διαχείριση ζητηµάτων οργάνω-
σης και διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήµατος, διαπιστώνουµε:  

 
� Ιδεολογικές αναφορές, που συγκροτώντας αµυντική εκπαιδευτική πολιτική, µε 

προοδευτικά αυξανόµενες φιλελευθερίζουσες τάσεις, αναδεικνύουν τη διαµορ-
φωτική ισχύ του πολιτικοϊδεολογικού πεδίου της περιόδου στη ρητορική του 
υπό µελέτη αντιµεταρρυθµιστικού επεισοδίου 

� Άσκηση αντιφατικής πολιτικής, µε τη συµβολή και άλλων φορέων (οµάδων πίε-
σης), ως απόρροια της αδυναµίας σύζευξης του ιδεολογικού παρελθόντος και 
κοινωνικοοικονοµικού παρόντος 

� Άµεση ανατροπή των µεταρρυθµιστικών κεκτηµένων του 1964, υπό την πίεση 
της ανάγκης σύναψης ιδεολογικών συµµαχιών. 

 
 

             Β) Ρύθµισης ζητηµάτων σχολικής γνώσης: 
 

 4) Παρατηρείται πρώιµο και εντεινόµενο ενδιαφέρον ρύθµισης θεµάτων συγκρότησης 
σχολικής γνώσης, που διασυνδέεται µε την έµφαση στις νοµιµοποιητικές λειτουργίες του σχο-
λικού θεσµού  και  εκφράζεται είτε µε τη σύνταξη (Β.∆. 702/69)  ή το σχεδιασµό αναλυτικών 
προγραµµάτων (Σχέδιο Αναλυτικού Προγράµµατος ∆ηµοτικού Σχολείου 8ετούς φοιτήσεως,  
είτε µε την έκδοση «αναπαλαιωµένων» σχολικών εγχειριδίων ή την ανολοκλήρωτη προσπά-
θεια συγγραφής νέων.  

Πρόκειται για θεσµική δραστηριότητα που αποτυπώνει την προοδευτική ενδυνάµωση 
των εκσυγχρονιστικών τάσεων στην εκπαιδευτική πολιτική της δικτατορίας κατά τη  διάρκεια 
της παραµονής της στην εξουσία, επιβεβαιώνοντας και στον  εξεταζόµενο τοµέα εκπαιδευ-
τικής πολιτικής, τη διάκριση δυο περιόδων. 

 
α) Κατά την πρώτη περίοδο απειλής της τεχνολογίας πολιτικής κυριαρχίας, οι επιλογές  

συγκρότησης της σχολικής γνώσης, στα αναλυτικά προγράµµατα τη δηµοτικής εκπαί-
δευσης

540 αλλά και στα αναλυθέντα  σχολικά εγχειρίδια,  προκρίνουν  την ιδεολογική κατή-
χηση και τον πολιτικό φρονηµατισµό έναντι  του αιτήµατος του εκσυγχρονισµού. Ειδικότερα:  

 
�  Στον τοµέα των αναλυτικών προγραµµάτων 

 
    Το πρώτο θεσµικό κείµενο  (Β.∆. 702/69, ό.π.), παραµένει εγκλωβισµένο στις ιδεο-

λογικές αγκυλώσεις της πρώτης περιόδου διακυβέρνησης του καθεστώτος. Πρακτικές όπως η 
προσθήκη του νέου µαθήµατος «Αγωγή του Πολίτου» µε έκδηλες πολιτικοϊδεολογικές 
σκοπιµότητες, η καθυπόταξη της διδακτέας ύλης της Ιστορίας στις ανάγκες εθνικού φρονη-
µατισµού και πολιτικού προσηλυτισµού του καθεστώτος, µε έκδηλη την παρουσία προπα-
γανδιστικών θεµάτων,  η διάχυση-ακόµη και σε µαθήµατα που δεν εντάσσονται στην κατηγο-

                                                 
540 Υπενθυµίζεται ότι ανάλογες διαπιστώσεις έχουν γίνει από το ∆. Φωτεινό για τα προγράµµατα της 
µέσης γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης της περιόδου. Η ερµηνευτική κλείδα «πολιτική κυριαρχία» 
αντλεί από το δικό του ερευνητικό σκεπτικό (Φωτεινός, ∆. 2004). 
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ρία των φρονηµατιστικών (Μουσική, Σπουδή Περιβάλλοντος)- κοµβικών ιδεολογηµάτων του 
καθεστώτος,όπως: ελληνοχριστιανισµός, πατρίς–θρησκεία, αντικοµµουνισµός, «εθνοσωτή-
ριος»/ «απριλιανή επανάστασις», ηρωολατρεία-προγονολατρεία, εθνική συνέχεια, εθνική κοι-
νωνία, εθνική/ κοινωνικοπολιτική συνείδηση, καθώς επίσης και κοινωνιολογικά χαρακτηρι-
στικά του αναλυτικού προγράµµατος, όπως: η ισχυρή περιχάραξη του πλαισίου µετάδοσης 
και πρόσληψης της γνώσης, οι παραδοσιακές  επιστηµολογικές καταβολές του ως προς τη 
γνωσιοπαραγωγική διαδικασία  και συνακόλουθα οι νοησιαρχικές αντιλήψεις του ως προς τη 
µάθηση, η συγκρότηση πλαισίου µετάδοσης, ιδιαίτερα της ιστορικής γνώσης, µε την υιοθέτη-
ση παιδαγωγικών πρακτικών ασθενούς περιχάραξης αλλά ισχυρής ιεράρχησης, αναδεικνύουν 
τον κοµβικό ρόλο της κατίσχυσης πολιτικοϊδεολογικών κριτηρίων στην επιλογή και οργά-
νωση της σχολικής γνώσης.  

 
 

� Στον τοµέα των σχολικών εγχειριδίων 
 
- Ανατρέπεται η προσπάθεια της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964 για την ανα-

καίνιση της σχολικής ιδεολογίας και  τον απεγκλωβισµό  της από µήτρες αντίληψης της κοι-
νωνικής πραγµατικότητας µε παρωχηµένες ιδεολογικές αναφορές. Πρόκειται για πολιτική 
επιλογή που ερµηνεύεται ως απόρροια της έντονης ιδεολογικής επένδυσης της δικτατορίας 
στις αξίες του µεταπολεµικού παρελθόντος και υποστασιοποιείται σε πρακτικές, όπως:  

Α) Η επανέκδοση αυτούσιων των µεταπολεµικών αναγνωστικών (1954-1964) και η 
απόσυρση των παραλλαγών τους της µεταρρύθµισης του 1964. Ως εκ τούτου, το δικτατορικό 
καθεστώς επιλέγει να συνεχίσει τη χρήση αναγνωστικών στο δηµοτικό σχολείο, σχεδόν σ’όλη 
τη διάρκεια της παραµονής του στην εξουσία, που υπονοµεύουν την επιστηµονική γνώση,  
ανάγοντας τη φυσική τάξη και τη θεία θέληση σε θεµελιώδεις παραµέτρους ρύθµισης της 
ζωής σε ένα υπερηθικό σύµπαν και αποκρύπτουν την πραγµατική εικόνα της κοινωνικής 
πραγµατικότητας µε τις παραδοχές και τις αντιφάσεις της.  

 Εξάλλου, όπως τεκµηριώνεται και στην έρευνά µας, το ιδεολογικό περιβάλλον των  
αναγνωστικών,  αποδεικνύεται σύστοιχο µε  βασικές ιδεολογικές και πολιτικές  επιλογές του 
καθεστώτος.  Έτσι, αν και απουσιάζει  η  άµεση εκπροσώπηση  εννοιών της ιδεολογίας του 
καθεστώτος («Εθνοαναγεννητική Επανάστασις»)- όπως άλλωστε είναι φυσικό, λόγω του δια-
φορετικού κοινωνικοπολιτικού αρχικού πλαισίου παραγωγής τους- έκδηλη είναι η εµφατική 
παρουσία έµµεσων συνδηλώσεων (Επανάσταση 1821, Βυζάντιο, κοινωνική υποταγή, ηρωολα-
τρεία, νικηφόρα παρουσία στρατού, κ.λπ.) άλλων κοµβικών ιδεολογηµάτων της υπό µελέτη 
περιόδου (Εθνικισµός, Ελληνοχριστιανισµός) και συνακόλουθα η χρήση σώµατος σχολικής 
γνώσης, συµβατών κοινωνικοποιητικών προτύπων µε τα επιδιωκόµενα.  

Αντίθετα, θεωρώντας πολιτικά επιλήψιµο  το περιεχόµενό τους αποσύρει τα  παραλ-
λαγµένα αναγνωστικά της µεταρρύθµισης του 1964, απορρίπτοντας ουσιαστικά την τάση γε-
φύρωσης παραδοσιακής και ανανεωτικής εκπαιδευτικής ιδεολογίας που υποστηρίζουν οι 
θεµατολογικές τους επιλογές.  

Πρόκειται για πολιτική που συνάδει µε την καταφυγή του καθεστώτος στο γνώριµο 
και ασφαλές ιδεολογικό  περιβάλλον των µεταπολεµικών αξιών, αν ληφθούν υπόψη ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των εν λόγω Αναγνωστικών του 1964, όπως : η προσπάθεια απεγκλωβισµού 
από το επίµονο πρότυπο του πολεµιστή-ήρωα και της συµµετοχής στον πόλεµο, ως τρόπου 
πραγµάτωσης εθνικών και προσωπικών στόχων, η διείσδυση αιτιοκρατικών ερµηνευτικών 
σχηµάτων σκέψης, η ρεαλιστικότερη αποτύπωση κοινωνικών δοµών, η συρρίκνωση των 
εθνικιστικών αναφορών, η αναβαθµισµένη προτεραιότητα διδακτέας ύλης γνωστικών προ-
σανατολισµών, ο περιορισµός προαστικών ιδεολογηµάτων του µεταπολεµικού και όχι µόνο 
παρελθόντος, συµβάλλοντας στην ανακαίνιση της σχολικής ιδεολογίας, αναδιαµορφώνουν τις 
µήτρες αντίληψης της κοινωνικής πραγµατικότητας και συνακόλουθα τις παραµέτρους συ-
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γκρότησης της υποκειµενικότητας των αποδεκτών τους.  Ως εκ τούτου η αφαίρεση του σκλη-
ρού πυρήνα των µεταπολεµικών ιδεολογηµάτων από το σώµα της ανασυγκροτούµενης σχο-
λικής γνώσης, σε µια περίοδο µε επιτακτικό το αίτηµα του εκσυγχρονισµού των εκπαι-
δευτικών υπηρεσιών είναι αναµενόµενη, όπως αναµενόµενη καθίσταται και η επαναφορά 
του,  στα πλαίσια των αγκυλώσεων του ιδεολογικού λόγου του καθεστώτος.  

Για άλλη µια φορά το µεταπολεµικό ιδεολογικό περιβάλλον αµβλύνει το αίσθηµα α-
νασφάλειας των κυβερνώντων, αφού η επαναφορά  των «παλιών» αναγνωστικών  στο δηµο-
τικό σχολείο, µοιάζει να παγώνει το χρόνο, αποτρέποντας απρόβλεπτες ιδεολογικές εξελίξεις. 
Έτσι, γονείς και παιδιά διαπαιδαγωγούνται µε τις ίδιες αξίες, εθνικοθρησκευτικών προσα-
νατολισµών και προαστικών ιδεολογηµάτων. Εξάλλου, πρόκειται για επιλογή ιδιαίτερα οι-
κείου αξιακού κώδικα,  αφού και  οι κυβερνώντες υπήρξαν, τουλάχιστον ως φοιτητές της 
σχολής  Ευελπίδων κατά τη µεταξική δικτατορία, αποδέκτες συναφών ιδεολογηµάτων. 

Επιπρόσθετα η επαναφορά των «παλιών» αναγνωστικών, κατανοείται ως γρήγορη 
λύση εξασφάλισης της προβολής αποδεκτών ιδεολογικά προτύπων, χωρίς τις χρονοβόρες δια-
δικασίες και  το πρόσθετο πολιτικό κόστος,  που προϋποθέτουν οι διαδικασίες σύνταξης κα-
θώς οι προσπάθειες µεταρρύθµισης της  γλωσσικής µορφής και  του περιεχοµένου των σχο-
λικών εγχειριδίων.  

Β) Η παρουσία συνδηλώσεων του ιδεολογικού λόγου του καθεστώτος (ιστορικό παρε-
θόν, ηρωολατρεία, «εθνοσωτήριος Ελληνική Επανάστασις», στρατός)  αλλά και άµεσων προ-
παγανδιστικών αναφορών, όπως: η παρουσία του εµβλήµατος «της Επαναστάσεως» στην 
πρώτη και τελευταία σελίδα τους, καθώς και η προσπάθεια προβολής της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής του καθεστώτος, µε την αναγραφή, επίσης στην πρώτη σελίδα, της φράσης: «∆ΩΡΕΑ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ». 

Γ) Ο ασφυκτικός έλεγχος των σχολικών και εξωσχολικών αναγνωσµάτων των µα-
θητών, µε την άσκηση λογοκρισίας και την κατάρτιση καταλόγων απαγορευµένων συγγραµ-
µάτων. Στο πλαίσιο αυτό, προπαγανδίζεται και επιτρέπεται µόνο η κυκλοφορία συγκεκρι-
µένων εντύπων εντός του σχολείου για µαθητές και δασκάλους,  µε εµφανείς εθνικοθρησκευ-
τικούς προσανατολισµούς  και ευθείες προπαγανδιστικές αναφορές στην καθεστωτική δράση 
(Ερυθρός Σταυρός Νεότητος, Η Ζωή του παιδιού, Θέσεις και Ιδέαι κ.λπ.). Ανάλογες πρα-
κτικές λογοκρισίας υιοθετούνται επίσης και κατά τη διαδικασία πλουτισµού των σχολικών 
βιβλιοθηκών.    

Συνοψίζοντας,  κατά την πρώτη περίοδο απειλής της πολιτικής κυριαρχίας, η  οπισθο-
δρόµηση του σώµατος της σχολικής γνώσης σε ιδεολογικά, γνώριµα, πατροπαράδοτα  προα-
στικά σχήµατα,  εντεινόµενα µάλιστα,  υπό το καθεστώς κρατικού µονοπωλίου διάθεσης των 
σχολικών εγχειριδίων, είναι η επίσηµη πολιτική  επιλογή της δικτατορίας στον τοµέα της 
σχολικής γνώσης, τουλάχιστον µέχρι την ανάληψη προοδευτικότερων θεσµικών πρωτοβου-
λιών ρύθµισης  συναφών ζητηµάτωνµε το Ν.∆. υπ’αριθ. 749/70: «Περί διδακτικών βιβλίων».  

  
β) Κατά τη δεύτερη περίοδο εδραίωσης της πολιτικής κυριαρχίας, µετά την έλευση της 

δεκαετίας του ’70,  οι επιλογές  συγκρότησης της σχολικής γνώσης στο εν δυνάµει αναλυτικό 
πρόγραµµα της οκτάχρονης δηµοτικής εκπαίδευσης, καθώς και στα θεσµικά κείµενα ρύθ-
µισης ζητηµάτων συγγραφής  διδακτικών βιβλίων (Ν.∆. υπ’αριθ. 749/70, Β.∆. 691/72, προκή-
ρυξη αριθ. 98245/72, ό.π.), απηχούν τον αναπροσανατολισµό της εκπαιδευτικής πολιτικής 
του καθεστώτος από συντηρικότερες σε  προοδευτικότερες κατευθύνσεις. Ειδικότερα:  

 
� Στον τοµέα των αναλυτικών προγραµµάτων  

 
Παρατηρείται περιορισµός των τάσεων ιδεολογικής κατήχησης και πολιτικού φρονηµα-

τισµού και εποµένως ιδεολογικού απεγκλωβισµού µε την κατίσχυση διαφορετικών προτε-
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ραιοτήτων στην επιλογή και οργάνωση της σχολικής γνώσης, σύστοιχων µε το διακύβευµα 
εκσυγχρονισµού της συγκεκριµένης περιόδου. Αναλυτικότερα: 

- Στις τροποποιήσεις που επέρχονται στη διδακτική προσέγγιση των φυσιογνωστικών 
µαθηµάτων των τεσσάρων ανώτερων τάξεων, καταγράφεται µετακίνηση του ενδιαφέροντος  
από την ύλη, κοµβικό άξονα  του αναλυτικού προγράµµατος του 1969, στη µέθοδο.  

- Στο Σχέδιο Αναλυτικού Προγράµµατος ∆ηµοτικού Σχολείου 8ετούς φοίτησης- αν και 
τηρείται,  όπως επισηµαίνεται από σχολιαστή της περιόδου εκπόνησής του,  ο ελληνοχριστια-
νικός χαρακτήρας της παιδείας- επιδιώκεται η αποκατάσταση έντονων δυσλειτουργικών χα-
ρακτηριστικών του  ισχύοντος αναλυτικού προγράµµατος του 1969, µε τη συµπερίληψη στη 
σύνταξή του αρχών επηρεασµένων από το χώρο της Νέας Αγωγής,  όπως: ) η αντικατάσταση 
της νοησιαρχικής αντίληψης περί µάθησης µε απώτερο σκοπό την αρµονική ψυχοσωµατική 
ανάπτυξη των εκπαιδευοµένων, β) η εξάλειψη της ασάφειας της σκοποθεσίας,  µε την αντι-
στοίχιση  των επιµέρους στόχων µε τους τεθέντες γενικούς σκοπούς, γ) η ασθενέστερη τα-
ξινόµηση των περιεχόµενων, µε την κατανοµή της διδακτέας ύλης σε ευρύτερες ενότητες και 
την υιοθέτηση της σπειροειδούς διατάξεως της ύλης, δ) η παροχή µεθοδικών οδηγιών στο 
δάσκαλο.  

 
� Στον τοµέα των σχολικών εγχειριδίων 

 
Α)  Με τη θεσµοθέτηση  του  Ν.∆. 749/70 (ό.π.) εµφανής γίνεται η προσπάθεια ανανέω-

σης και εκσυγχρονισµού της µεταρρυθµιστικής ιδεολογίας στον τοµέα των σχολικών εγχειρι-
δίων, µε βασικό πρόταγµα την άσκηση ενιαίας πολιτικής παραγωγής και χρήσης των κύριων 
και βοηθητικών βιβλίων στο πρωτοβάθµιο σχολείο. Η κατίσχυση προοδευτικότερης αντί-
ληψης στον καθορισµό των όρων συγγραφής και διάθεσης των διδακτικών βιβλίων από την 
αρχή της δεκαετίας τους 1970, εγγράφεται άλλωστε στο θεσµικό ενέργηµα, ως εξής:  

-  Με την πρόθεση άρσης του ιδεολογικού ελέγχου στη σχολική γνώση. Θεσµοθετείται 
έτσι, αλλά δεν υλοποιείται τελικά η κατάργηση του κρατικού µονοπωλίου στο χώρο κυ-
κλοφορίας και διάθεσης των σχολικών βιβλίων (άρθρο 8, παρ.1-5). Πρόκειται για την πρώτη 
προσπάθεια αµφισβήτησης της πολιτικής του κρατικού µονοπωλίου που εγκαινίασε η µε-
ταξική δικτατορία τρεις δεκαετίες πριν,  θέτοντας υπό ασφυκτικό έλεγχο όλες τις φάσεις της 
εκδοτικής διαδικασίας σχολικών εγχειριδίων, από την προκήρυξη συγγραφής µέχρι και την ε-
κτύπωση και βιβλιοδέτησή τους (Σπαθαράκη, Α. 2001, 115-116). Η εν λόγω ρύθµιση, που πα-
ραδόξως πιστώνεται σε ένα αυταρχικό καθεστώς, κατανοείται,  ως ακόµη  ένα µέτρο «θετι-
κού» περιεχοµένου,541

της δεύτερης περιόδου παραµονής του στην εξουσία και υπό συνθήκες 
σταθεροποίησης της εξουσίας του. 

- Με την έµµεση αλλά αισθητή υποβάθµιση του φρονηµατιστικού έναντι της  αναβάθ-
µισης του γνωστικού παράγοντα, ως κριτηρίου καταλληλότητας του περιεχοµένου του υπό 
κρίση βιβλίου (άρθρο 6, παρ.3).  

- Με  «την ηπιότερη»  αντιµετώπιση του ζητήµατος  της γλωσσικής µορφής των διδα-
κτικών βιβλίων, όπως διαφαίνεται από την  αποφυγή ρητού ορισµού της καθαρεύουσας ως ε-
πίσηµης γλώσσας συγγραφής τους, καθώς και  την πρόβλεψη προσαρµογής της γλωσσικής 
µορφής στο  είδος βιβλίου και  στα τιθέµενα κριτήρια γλωσσικής καταλληλότητας (άρθρο 2 
παρ.2) 

- Με  τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου κρίσης και αναθεώρησής τους και τον 
περιορισµό των πολιτικών παρεµβάσεων κατά τη διαδικασία αναποµπής αποφάσεων της κρι-
τικής επιτροπής από τον υπουργό (άρθρο 6, παρ.5).  

                                                 
541 Σε αντιδιαστολή µε την αρνητική και αντιδραστική πολιτική της πρώτης υποπεριόδου και τη 
συνακόλουθη  άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής «εκδικητικής αντίδρασης» εις βάρος της µεταρρύθ-
µισης του 1964 (Ανδρέου, Α. 1999, 152), µε  διακύβευµα  τη διατήρηση στην εξουσία, µέσω της ανα-
ζήτησης ιδεολογικών συµµάχων στο µεταπολεµικό παρελθόν  
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Β)  Με την άρση του καθεστώτος λογοκρισίας από τον Οκτώβρη του 1969 και τη συνα-
κόλουθη µεταβολή του ισχύοντος πλαισίου προµήθειας και κυκλοφορίας εντύπων και συγ-
γραµµάτων στο δηµοτικό σχολείο. 

Γ)  Με την πρόθεση αναδιαµόρφωσης των όρων συγγραφής νέων βιβλίων,  βάσει των 
όρων  της προκήρυξης  συγγραφής τους (αριθ. 98245/72 ό.π.). Παρατηρούνται έτσι καινο-
τόµες παρεµβάσεις στη διευθέτηση ζητηµάτων της αναγνωστικής ύλης, που αναβαθµίζουν τη 
θέση των γνωστικών στόχων κατά την διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος, όπως: 

   -  Η διεύρυνση του σκοπού χρήσης των Αναγνωστικών στο δηµοτικό σχολείο, µε τη 
συµπερίληψη επιµέρους σκοπεύσεων γνωστικών και ειδικότερα αµιγώς γλωσσικών προσανα-
τολισµών (εκµάθηση γλωσσικού λεξιλογίου ανά τάξη, εµπεριστατωµένη καταγραφή των  
γραµµατικών και συντακτικών φαινοµένων κ.λπ.), 

    - Η έµφαση του ρόλου των αναγνωστικών στη γλωσσική µόρφωση, µέσα από την 
εξειδικευµένη προδιαγραφή όρων συστηµατικής γλωσσικής διδασκαλίας,  

-  Η  πρόθεση αποφόρτισης της αναγνωστικής ύλης από τον έντονο φρονηµατιστικό 
της ρόλο, τα ιδεολογικά βάρη του  ένδοξου παρελθόντος (περίπτωση της προδιαγραφής των 
όρων σύνταξης του αναγνωστικού της ∆΄τάξης) και εν γένει την κηδεµονία του εθνικοθρη-
σκευτικού άξονα 

-  Η  τάση εκσυγχρονισµού των περιεχοµένων  τους,  µε την πρόβλεψη αποτύπωσης 
ρεαλιστικών  πτυχών: α) της παιδικής ζωής, «αποφευγοµένων των παραποιήσεων της παιδι-
κής ψυχοσυνθέσεως  χάριν άλλων σκοπών», όπως:  «Από  τη ζωή των παιδιών, τη δράση και 
το άµεσο περιβάλλον τους» (αριθ. 98245, ό.π., 927), β) της κοινωνικής πραγµατικότητας 
(µετανάστευση, απόδηµος ελληνισµός,  τεχνολογική ανάπτυξη κ.λπ.) .  

- Η  υιοθέτηση  προοδευτικότερων αντιλήψεων για τη διδασκαλία  της γλώσσας,   µε 
την πρόβλεψη προσαρµογής  της αναγνωστικής ύλης στις ανάγκες εκµάθησης του γλωσσικού 
συστήµατος αλλά και της ελληνικής γλωσσικής πραγµατικότητας,  

- Η προδιαγραφή πρόσθετων παιδαγωγικών και ψυχολογικών όρων σύνταξης της 
αναγνωστικής ύλης. 

∆) Τέλος, η παραγωγή και διάθεση νέου βιβλίου: «Αγωγή του Πολίτου», του Θ. Παπα-
κωνσταντίνου (ό.π.),  για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του µαθήµατος στην Στ΄τάξη, 
δυνάµει του Β.∆. 702/69, επιβεβαιώνει τις  εγγενείς ιδεολογικές και εσωτερικές αντιφάσεις 
της δικτατορικής εκπαιδευτικής πολιτικής  αλλά και της ισχύος του πολιτικοϊδεολογικού πα-
ράγοντα, ως σταθερού κριτηρίου διαχείρισης ζητηµάτων σχολικής γνώσης. Με τη συνεκτί-
µηση και άλλων ερευνητικών πορισµάτων (Καρακατσάνη, ∆. 2004 · ∆ούκας, Τρ. 2008), 
διαπιστώνεται ασυµβατότητα του περιεχοµένου του εγχειριδίου, µε τις κοινωνικοοικονοµικές 
συνθήκες και  τα κυρίαρχα ιδεολογικά προτάγµατα της εκπαιδευτικής πολιτικής της δεύτερης 
περιόδου δικτατορικής διακυβέρνησης.  

Έτσι, υπό συνθήκες, καταγεγραµµένης  φιλελευθεροποίησης του µεταρρυθµιστικού λό-
γου του καθεστώτος,  επιλέγεται  ανεπίκαιρο περιεχόµενο πολιτικής αναδιαπαιδαγώγησης, ε-
γκλωβισµένο στις αντικρουόµενες απόψεις  και τις ιδεολογικές αγκυλώσεις, που ταλανίζουν 
την εκπαιδευτική πολιτική του. Στο πλαίσιο αυτό η καλλιέργεια του  ιδεώδους «της Νέας ∆η-
µοκρατίας» υποστηρίζεται από αναλώσιµα ιδεολογήµατα της µεσοπολεµικής περιόδου, όπως:  
καλλιέργεια ελληνοχριστιανικών αρετών, αντικοµµουνισµός, πειθαρχηµένη ελευθερία,542 ε-
θνική, θρησκευτική και ηθική αγωγή, εθνικισµός, (Καρακατσάνη, ∆. 2004, 119, ∆ούκας, Τρ. 
2008, 477-478), καθώς και άλλων νεότερων, εστιασµένων στις πολιτικοϊδεολογικές ανάγκες 
του απριλιανού καθεστώτος: «εθνοσωτήριος επανάστασις», «εθνικός στρατός». 

  

                                                 
542 Πρόκειται για όρο που καθιέρωσε µεσοπολεµικά ο Παν. Κανελλόπουλος (1902-1986),  µε αισθητή  
παρουσία στην ιδεολογία της 4ης Αυγούστου  και αργότερα στα ιδεολογήµατα του ∆εξιού κράτους  
περί  πειθαρχηµένης κοινωνίας µε περιορισµένα ατοµικά δικαιώµατα (Μελετόπουλος, Μ. 1993, 39).   
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� Ως προς τη λειτουργία του πρωτοβάθµιου σχολείου και τις πρακτικές ιδεολογικής του 
στράτευσης 

 
5)  Αναφορικά µε τους σκοπούς και τοµείς δράσης του δηµοτικού σχολείου 
 
-  Η καλλιέργεια της εθνικής-θρησκευτικής και ηθικής συνείδησης αποτελεί το βασικό 

τρίπτυχο των σκοπεύσεων λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου κατά την επταετή δικτατορία, 
δια στόµατος του πρώτου υπουργού Παιδείας Κ. Καλαµποκιά: «{…} συνδεδεµένη  προς την ε-
θνικήν  είναι και η θρησκευτική ανάπτυξις της συνειδήσεως των µαθητών και δέον να αποτε-
λέσει ένα  εκ  των πρωτευόντων µεληµάτων του σχολείου {…}» (αριθ. πρωτ. 141570/ 118/5-10-
67 εγκύκλιος υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,  Γ.Α.Κ.Ν.Η,  ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ. 
87). Κατά την εξεταζόµενη περίοδο αναβαθµίζεται η θέση των εθνικών και κοινωνικοπο-
λιτικών σκοπών έναντι των γνωστικών, αφού στο Β.∆. 702/69, καταλαµβάνουν την τελευταία 
θέση. Σε σχέση, δε µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του 1964, ευδιάκριτη είναι η υποχώρηση 
του θρησκευτικού έναντι του εθνικού, καθώς και του ηθικού, κατά µια θέση (Φλουρής, Γ. 
1995, 332). Η εµφατική παρουσία του εθνικοθρησκευτικού παράγοντα αποτελεί αδιαµφι-
σβήτητο χαρακτηριστικό της σχετικής ρητορικής σ’όλη τη διάρκεια της δικτατορίας, ανά-
γοντας το αίτηµα διάχυσης των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών σε πρωταρχική συνιστώσα της 
παιδευτικής αποστολής του σχολείου.  

Ωστόσο, κατά τη λήξη της πρώτης περιόδου δικτατορικής διακυβέρνησης, παρατηρείται 
συµπερίληψη  των γνωστικών σκοπών στην αντίληψη της καλλιέργειας του «καλού καγαθού 
και αληθινού χριστιανού». Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και υπουργού Παι-
δείας Γ. Παπαδόπουλου, το χρέος του εκπαιδευτικού κόσµου προσδιορίζεται ως εξής: πα-
ροχή γνώσεων και ηθική καλλιέργεια των νέων «επί τη βάσει των ελληνοχριστιανικών ι-
δεωδών, ως ταύτα έχουν σαφώς τεθεί υπό της εθνικής κυβερνήσεως» (αριθ.153675/7-11-69 
κοινοποιηθείσα µε την αριθ.πρωτ. 2426/88/17-11-69 εγκ.επιθ.Περιφ.Γόρτυνος, Γ.Α.Κ.Ν. Η., 
ΕΚΠ. 29, ΦΑΚ.89). Ενώ πάλι, σύµφωνα µε διακηρύξεις του ίδιου, το σχολείο καλείται, ως  
ν«κιβωτός των πεπρωµένων της φυλής», να συµβάλει στη αγωγή «καλών καγαθών»,  «αληθών 
χριστιανών», µάλιστα  κατά «Ευαγγέλιον» και «κατά την παράδοσιν, Ορθόδοξων Χριστιανών» 
και φιλόνοµων  πολιτών (Το Πιστεύω µας, τ. Β΄, 80-83). 

 Σε κάθε περίπτωση η κατίσχυση του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους, επιβάλλει την α-
ναδιαµόρφωση της σχολικής ζωής, µε τη συµπερίληψη πρακτικών εθνικοθρησκευτικού 
περιεχοµένου, όπως:  έναρξη και λήξη της σχολικής µέρας µε καθηµερινή κοινή προσευχή, έ-
παρση και υποστολή σηµαίας, ψαλµό  του Εθνικού ΄Υµνου, τακτικό εκκλησιασµό, οργάνωση 
εθνικών εορτών, «κατά τας οποίας τιµώµεν τα µεγάλα κατορθώµατα της Φυλής µας», οργά-
νωση σχολικών εκδροµών και επισκέψεων σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, και 
επιτόπια ανάπτυξη της σηµασίας τους, ώστε η σχολική εργασία να διέπεται  από έντονο 
εθνικό παλµό και έξαρση, «δονούσα την σχολικήν ατµόσφαιραν και δίδουσα το ιδιαίτερον  
ελληνικόν  χρώµα, το οποίον αποτελεί θεµέλιον της διατηρήσεως των µεγαλουργηµάτων της φυ-
λής µας» (εγκ. αριθ. πρωτ. 65710/53 και 141570/118/5-10-67 , ό.π.).   

- ∆ίνεται έµφαση στο διευρυµένο καθοδηγητικό ρόλο του σχολείου µε εκτεταµένες παι-
δαγωγικές δραστηριότητες εντός και εκτός των τειχών του. Πρόκειται για την επαναδιατύ-
πωση του αιτήµατος εξακτίνωσης της δράσης του σχολείου και του δασκάλου στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον· αντίληψη άλλωστε συµβατή µε τα κυρίαρχα σχολικά και κοινωνικά 
ήθη της µεταπολεµικής περιόδου. 

Με σκοπό το µετασχηµατισµό «των αναχρονιστικών, αντιπνευµατικών  και αντικοινω-
νικών  πεποιθήσεων {…}» (εγκ. αριθµ. πρωτ. 231/17/03/71, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 90), 
το σχολείο καλείται να λειτουργήσει ως «Κέντρο ζωής», αναλαµβάνοντας πρωταγωνιστικό 
ρόλο στο τοµέα της πνευµατικής διαφώτισης. Πρόκειται για «το «παιδαγωγούν σχολείον»,  
διευρυµένου παιδαγωγικού ρόλου, µε ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις, µορφωτικού 
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και ψυχαγωγικού περιεχοµένου, «πολύ πέραν του περιβόλου του» (αριθ. πρωτ. 4/1/8-2-71 ε-
γκύκλιος, ό.π.) και πολλαπλούς αποδέκτες (µαθητές, γονείς, κηδεµόνες, κατοίκους περιφέ-
ρειας) (εγκ.αριθ. πρωτ.65710/ 53,  ό.π). Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση της σχολικής ζωής και 
πράξης και συνακόλουθα η αντίληψη της αποστολής του δασκάλου, εξακολουθεί  και κατά 
την υπό µελέτη περίοδο, να εδράζεται στο αίτηµα όχι µόνο παροχής  αγωγής  εθνικοθρησκευ-
τικού περιεχοµένου στους µαθητές  αλλά και  καθοδηγητικού/ επιµορφωτικού έργου στην ευ-
ρύτερη  κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται η ανάγκη συστηµατικής  συνεργασίας του µε 
εξωσχολικούς φορείς, όπως η εκκλησία και η οικογένεια. 

- ∆ιαπιστώνεται θεσµική συσχέτιση των παιδαγωγικών/διαφωτιστικών συγκεντρώσεων 
ως βασικής συνιστώσας της σχολικής ζωής  µε την ευρύτερη µορφωτική, εθνική, κοινωνική 
αποστολή του σχολείου, µε απώτερο σκοπό την προπαγανδιστική χρήση τους, εν ονόµατι των 
πολιτικοϊδεολογικών αναγκών του καθεστώτος.  

- Με την επίκληση επιχειρηµάτων από το χώρο της φιλελεύθερης εκπαιδευτικής ιδεο-
λογίας, η επωφελής σχολική ζωή προβάλλεται από τους επιθεωρητές κυρίως, ως βασική πα-
ράµετρος του διευρυµένου καθοδηγητικού ρόλου του δηµοτικού σχολείου. Το όλο σκεπτικό 
της ανάπτυξης απηχεί φιλελεύθερες εκπαιδευτικές αντιλήψεις για προαγωγή δηµοκρατικό-
τερων και συµµετοχικότερων µορφών µάθησης και σχολικού βίου. 

- Παρατηρείται αδυναµία απεγκλωβισµού της σχολικής ζωής από την κηδεµονία των 
εθνικοθρησκευτικών ιδεωδών, ακόµη και σε επίπεδο ρητορικής, ως παρακολούθηµα των ι-
δεολογικών αντιφάσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής του καθεστώτος. 

- Η εµµονή στην αξιοποίηση των τοµέων της  σχολικής ζωής (εσωτερικής οργάνωσης 
και λειτουργίας της σχολικής εργασίας, πνευµατικών εκδηλώσεων, εξωσχολικής ζωής και 
κοινοτικής αναπτύξεως)  για τη διασφάλιση ελεγχόµενων επιδράσεων σε µαθητές και ενηλί-
κους και  της αποφυγής των δυσµενών παραγόντων αγωγής. Πρόκειται για θεσµική απαίτηση,  
που ενώ αρχικά φαίνεται να αφορµάται από παιδαγωγικά κίνητρα, υπό συνθήκες στρατιω-
τικής δικτατορίας,  συµβάλλει στη θεσµική παραγωγή ενδοσχολικών και εξωσχολικών χώρων 
και χρόνων καθεστωτικής προπαγάνδας. 

- Η προσπάθεια επαναλειτουργίας του θεσµού µαθητικής αυτοδιοίκησης, κατά την 
περίοδο παρουσίας εκσυγχρονιστικών τάσεων στην εκπαιδευτική πολιτική του καθεστώτος. 

- Η θεώρηση της εξωσχολικής δράσης ως εστίας παραγωγής του ελληνοχριστιανικού 
πολιτισµού. 

 
6) Συµπερασµατικά, η ιδεολογική αποστολή του δηµοτικού σχολείου της περιόδου 

εγγράφεται στο επαναλαµβανόµενο αίτηµα συµβολής του στην εθνικοθρησκευτική και κοι-
νωνικοπολιτική  αγωγή των µαθητών και εδράζεται σε εκπαιδευτικά ιδεώδη του µεταπολε-
µικού παρελθόντος, εµπλουτισµένα  µε το αίτηµα της πολιτικής εκπαίδευσης  «φιλόνοµων 
πολιτών» (Το Πιστεύω µας, τ. Β΄, 80-83). 

Η έµφαση που αποδίδεται στη διευρυµένη παιδευτική αλλά κατ’ουσίαν ιδεολογική  
αποστολή του σχολείου, µε την οργάνωση ενδοσχολικών και εξωσχολικών δράσεων,  σε µάλ-
λον πρωτόγνωρους τοµείς (διαφωτιστικές συγκεντρώσεις, εορτασµός της επετείου 21ης Απρι-
λίου) του σχολικού και κοινωνικού βίου, εδράζεται στις αυξηµένες νοµιµοποιητικές ανάγκες 
της περιόδου απειλής της πολιτικής κυριαρχίας του καθεστώτος. 

Η εκπαιδευτική ιδεολογία αναφορικά µε τον προσδιορισµό των σκοπεύσεων και των 
τοµέων δράσης του δηµοτικού σχολείου διατρέχεται από την αδυναµία σύζευξης παραδο-
σιακών και εκσυγχρονιστικών ιδεολογηµάτων, ιδιαίτερα εµφανών κατά την προσπάθεια 
εδραίωσης συµµετοχικότερων µορφών µάθησης και σχολικής ζωής σε ένα περιβάλλον ναρ-
κοθετηµένο από την εµφατική παρουσία των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών.  

Τα σχολικά και κοινωνικά ήθη της µεταπολεµικής και συνακόλουθα της δικτατορικής 
περιόδου (εκπαιδευτικό πεδίο δύναµης) ευνοώντας την εκτεταµένη καθοδηγητική δράση του 
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σχολείου και των λειτουργών του, λειτουργούν ως οικεία ιδεολογική αφετηρία της διαφω-
τιστικής/προπαγανδιστικής δράσης τους. 

Σύµφωνα µε τη συνεκτίµηση στοιχείων που προέκυψαν από τη µελέτη των εκπαιδευ-
τικών πρακτικών της εξεταζόµενης περιόδου, η θεσµική προβολή και στήριξη της λειτουρ-
γίας του δηµοτικού σχολείου ως  «Κέντρου Ζωής», αξιοποιείται για τη µετάπλασή του σε Κέ-
ντρο προπαγάνδας. Εξάλλου ευθέως – και σε επίπεδο θεσµικών κειµένων, η λειτουργία του 
διασυνδέεται µε την αναπλαστική/διαφωτιστική προσπάθεια της «Εθνικής Κυβερνήσεως» και 
τους συναφείς µηχανισµούς της (εγκ. αριθµ. πρωτ. 231/17/03/71, Γ.Α.Κ.Ν.Η, ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 
90). 

 
7) Για την ιδεολογική στράτευση του δηµοτικού σχολείου κατά την επταετή δικτατορία 

αξιοποιείται πρωτίστως το υφιστάµενο πλαίσιο οργάνωσης  σχολικής ζωής (παιδαγωγικές συ-
γκεντρώσεις, εσωτερική οργάνωση και λειτουργία σχολείου κ.λπ.) και δευτερευόντως η σχο-
λική γνώση. Στο πλαίσιο αυτό, η οµάδα-στόχος της παιδευτικής αποστολής του δηµοτικού 
σχολείου επεκτείνεται στην τοπική κοινωνία, συµπεριλαµβάνοντας το σύνολό της. Βασικοί 
άξονες του όλου εγχειρήµατος αναδεικνύονται:   

                α) Η  Εθνική ∆ιαφώτιση 
 Ιδιαίτερη έµφαση, κατά την πρώτη περίοδο της δικτατορικής διακυβέρνησης, αποδί-

δεται στη θεσµοθέτηση, την υλοποίηση και την εποπτεία ενός πρωτόγνωρου για τα ελληνικά 
δεδοµένα, προπαγανδιστικού µηχανισµού «Εθνικής ∆ιαφώτισης», µε την επίκληση αρχικά  
κυρίως µετεµφυλιακών ιδεολογηµάτων (αντικοµµουνισµός-ελληνοχριστιανισµός). Στη συνέ-
χεια, όσο αποδυναµώνεται η απειλή πολιτικής κυριαρχίας, οι ιδεολογικές αναφορές της εν 
λόγω δράσης και του υποστηρικτικού υλικού της, συµπεριλαµβάνουν κοµβικά ιδεολογήµατα 
της απριλιανής δικτατορίας και ανοικτή προπαγάνδα υπέρ του κυβερνητικού έργου. Ακολου-
θείται έτσι η γνωστή γραµµή της διαπόµπευσης του προ-επαναστατικού παρελθόντος και της 
εξύµνησης  της εθνοσωτήριας δράσης της Επανάστασης για την οικοδόµηση της νέας  δηµο-
κρατικής Ελλάδας.   

Ο συντονισµός της διαφωτιστικής δράσης, η οποία προβάλλεται ως µέσο κοινοτικής  
και κατ’επέκταση κοινωνικής προόδου,  ανατίθεται  στην  ευρύτερη κοινότητα, µέσω του θε-
σµού της κοινοτικής ανάπτυξης και της συγκρότησης ενός πρωτοβάθµιου και δευτεροβά-
θµιου συντονιστικού φορέα, αντίστοιχα: των κοινοτικών επιτροπών για την  ύπαιθρο και των 
υποεπιτροπών πνευµατικής δραστηριότητας για την πόλη.  Πρόκειται για την προσπάθεια επί-
ταξης και µετασχηµατισµού του ρόλου ενός  θεσµοθετηµένου ήδη οργάνου από το 1956  και 
συνακόλουθης χρήσης τής πανελλήνιας εµβέλειας του συντονιστικού δικτύου κοινοτικής α-
νάπτυξης, στην προπαγανδιστική εκστρατεία του καθεστώτος. Για τη διεξαγωγή του δια-
φωτιστικού έργου αξιοποιείται ο ήδη υφιστάµενος αλλά ανεργός µέχρι τότε, θεσµός των 
παιδαγωγικών συγκεντρώσεων. 

 Οι επιθεωρητές, οι οικείοι νοµάρχες και ο στρατός κατέχουν κοµβική θέση στο συ-
ντονισµό της διαφωτιστικής δράσης. Η δράση και η απόδοση λόγου του σχολείου στα αρµό-
δια όργανα οριοθετείται και ελέγχεται αυστηρά, µε υποβολή ανάλογων εκθέσεων και ανα-
φορών. Συνεπώς µε  το πρόσχηµα αρχικά της πανελλήνιας θωράκισης έναντι της διαβρωτικής 
προσπάθειας του κοµµουνισµού, θεµιτοποιείται, θεσµοθετείται και συστηµατοποιείται, η 
µετάπλαση των κρατικών λειτουργών-στην περίπτωσή µας, των δασκάλων- σε ιδεολογικούς 
αναµεταδότες. Το δηµοτικό σχολείο της επταετούς δικτατορίας τελεί υπό την οµηρία των 
καθεστωτικών προπαγανδιστικών µηχανισµών. 

β) Σχολική ζωή και πράξη 
Βασικές συνιστώσες  του ιδεολογικού λόγου του καθεστώτος: Ελληνοχριστιανισµός- 

Αντικοµµουνισµός - «Εθνοσωτήριος  Επανάστασις» εγγράφονται στις σχολικές και εξωσχο-
λικές δράσεις της περιόδου. Ο εθνικοθρησκευτικός χαρακτήρας της σχολικής ζωής αποτελεί 
θεµελιώδες γνώρισµα της λειτουργίας τού δηµοτικού σχολείου της περιόδου και υποστη-
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ρίζεται από ανάπτυξη δράσεων σε τοµείς εξωσχολικής και ενδοσχολικής εργασίας, όπως: Η 
συµµετοχή των µαθητών σε εξωσχολικές οργανώσεις, εγκεκριµένων και ελεγχόµενων ιδεο-
λογικών προσανατολισµών (Ε.Ε.Σ.Ν, Σ.Ε.Π, Σώµα Αλκίµων και Ελλήνων Οδηγών, Κατη-
χητικά σχολεία), o τακτικός εκκλησιασµός εκπαιδευτικών και µαθητών.  

Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται από το καθεστώς στην τέλεση εκδηλώσεων εθνικοθρη-
σκευτικού χαρακτήρα, σε εξωσχολικούς ή σχολικούς χώρους, µε συνδιοργανωτές τοπικούς 
φορείς. Πρόκειται για εκδηλώσεις που διεξάγονται  µε την ευκαιρία θρησκευτικών, εθνικών, 
τοπικών εορτών και άλλων επετείων. Εντάσσονται στον τοµέα πνευµατικών δραστηριοτήτων 
της σχολικής ζωής και ακολουθούν  κατά βάση το παγιωµένο  τελετουργικό του εκπαιδευτι-
κού παρελθόντος (παρελάσεις, εκκλησιασµό, ψαλµούς θρησκευτικών ύµνων ή εθνικών ασµά-
των, απαγγελίες ποιηµάτων, θεατρικές παραστάσεις).  

Στο πλαίσιο αυτό, αναδοµείται θεσµικά το σχολικό εορτολόγιο (Β.∆. 157/69, ό.π.),  µε 
την ένταξη για πρώτη φορά  προπαγανδιστικών εορτών, όπως η εθνική επέτειος της 21ης Α-
πριλίου και άλλων αντικοµµουνιστικού περιεχοµένου (του Εφέδρου Πολεµιστού, της Πο-
λεµικής Αρετής των Ελλήνων, της 2Οης επετείου των κοµµουνιστοσυµµοριτών στο Γράµµο 
και στο Βίτσι). Ενώ, παράλληλα και ήδη υφιστάµενες σχολικές εορτές (28η Οκτωβρίου, 25η 
Μαρτίου, Τριών Ιεραρχών κ.λπ.) αποκτούν ιδιαίτερη εθνικοθρησκευτική χροιά και προ-
παγανδιστικό χαρακτήρα. Μέσα από την επιβολή θεµατικών συσχετίσεων του συµβολικού 
τους νοήµατος µε  την ιδεολογικοπολιτική φυσιογνωµία της Εθνικής Επανάστασης, µετατρέ-
πονται σε «χώρους εξύµνησης της «Εθνικής Κυβερνήσεως». Χαρακτηριστικό παράδειγµα της 
προπαγανδιστικής χρήσης των σχολικών εορτών και εκδηλώσεων αποτελεί ο εορτασµός της 
150 ετηρίδος της  Επανάστασης του 1821, µέσα από την αυθαίρετη εξοµοίωση των επανα-
στατικών επιτευγµάτων του 1821 και 1967. 

Με την θεσµοθέτηση και τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Εορτασµού, νέου 
οργάνου, εποπτευόµενου άµεσα από την Προεδρία  της Κυβέρνησης, την έκδοση σχετικών 
διαταγών από  ανώτατα κυβερνητικά στελέχη (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ.λπ.) και τη 
νοµαρχία, την αποστολή διευκρινιστικών εγκυκλίων και διαγραµµάτων πανηγυρικών οµιλιών  
από τους επιθεωρητές, τη λεπτοµερή ρύθµιση του τελετουργικού τυπικού ή την αναπρο-
σαρµογή του, για την κάλυψη των έκτακτων πολιτικοϊδεολογικών αναγκών της περιόδου, 
επιχειρείται η κεντρική ρύθµιση και αυστηρή εποπτεία του κανονιστικού πλαισίου διεξα-
γωγής και ελέγχου των δηµόσιων εµφανίσεων του σχολείου, Με την άµεση  αποστολή Εκθέ-
σεως Τελέσεως της Σχολικής Εορτής, µετά τη λήξη ελέγχεται η συµµόρφωση του σχολείου 
στις σχετικές υποδείξεις.  

Η ηγεµονία παραπαιδαγωγικών κινήτρων στην ανανοηµατοδότηση του ρόλου των σχο-
λικών εκδηλώσεων, συσχετίζεται µε τις ιδελογικοπολιτικές προτεραιότητες του καθεστώ-τος. 
Μέσα από την τροποποίηση δοµικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους, δηµιουργούνται 
οι προϋποθέσεις για την υλική πραγµάτωση των καθεστωτικών ιδεολογηµάτων. Στην περί-
πτωση αυτή το αίτηµα του εθνικοθρησκευτικού φρονηµατισµού µε την ανάπτυξη εθνικο-
θρησκευτικών δράσεων, αξιοποιείται εµφανώς για την ιδεολογική κατήχηση των συµµετε-
χόντων. Η συγκεντρωτική λειτουργία του ελληνικού συστήµατος, καθιστά εφικτή και ελέγ-
ξιµη τη συµµόρφωση  και την ιδεολογική λειτουργία του σχολικού µηχανισµού.  Κατά την 
περίοδο της επταετίας, πέραν των ιδεολογικών αναφορών του Λόγου για την εκπαίδευση, εµ-
φανής είναι ο ιδεολογικός στιγµατισµός των επιβαλλόµενων Πρακτικών.   

Εξάλλου, οι προθέσεις ιδεολογικής στράτευσης του δηµοτικού σχολείου υποστασιο-
ποιούνται και στην περίπτωση διεξαγωγής άλλων σχολικών δράσεων. Πρόκειται για την επι-
βολή αυστηρά προσδιορισµένων πρακτικών που υπηρετούν τους στόχους της ιδεολογικής 
αναπαραγωγής µε την άσκηση  «συµβολικής βίας» και την εκποµπή και επιβολή άρρητων µη-
νυµάτων. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται δράσεις όπως: 

- Η συµµετοχή µαθητών και δασκάλων σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως η διενέργεια 
εράνων για σκοπούς µε άµεσες ή έµµεσες ιδεολογικές αναφορές («υπέρ της ανεγέρσεως αν-
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δριάντος παριστώντος  την 21η Απριλίου 1967», κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό, ευδιάκριτη είναι η 
προσπάθεια ανανοηµατοδότησης υφιστάµενων σχολικών δραστηριοτήτων, µε εµφανή στόχο 
την υπηρέτηση των πολιτικοϊδεολογικών αναγκών της δικτατορίας.  

- Η ιδεολογική αξιοποίηση τοµέων της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του 
δηµοτικού σχολείου, µε πρακτικές όπως: α) ο εµπλουτισµός της σχολικής βιβλιοθήκης µε συ-
στηνόµενα ή απαγορευµένα βιβλία εθνικοθρησκευτικού και αντικοµµουνιστικού περιεχοµέ-
νου, β) η ελεγχόµενη κυκλοφορία και χρησιµοποίηση µαθητικών περιοδικών εθνικοθρησκευ-
τικών προσανανατολισµών, γ) η κατασκευή ή επαναλειτουργία σχολικών πολυγράφων, µε 
σκοπό την εκτύπωση µαθητικών εντύπων και τη διάδοση  των εκπαιδευτικών ιδεωδών της πε-
ριόδου, δ) η αξιοποίηση του υπάρχοντος  οπτικοακουστικού εξοπλισµού (κυρίως του σχολι-
κού κινηµατογράφου) για την προβολή προπαγανδιστικών ταινιών σε µαθητές και κατοίκους, 
µε τη συνδροµή του στρατού, ε) ο συντονισµός της κατασκευής ηρώου και µνηµείου πεσό-
ντων, «επί τω τέλει του καλύτερου φρονηµατισµού µαθητών και κατοίκων (εγκ. αριθ.896/31/ 
27-3-68, Γ.Α.Κ.Ν.Η., ΕΚΠ.29, ΦΑΚ. 87).  

-Η προαγωγή του εκπαιδευτικού ιδεώδους του Έλληνα –Χριστιανού µε την επιβεβλη-
µένη συµµετοχή των εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτική διαδικασία σε εθιµοτυπικές εκδηλώ-
σεις και πρακτικές, έντονης εθνικιστικής χροιάς, όπως: καθηµερινή τελετή έναρξης του σχο-
λικού προγράµµατος, µε προσευχή, έπαρση σηµαίας, ψαλµό του εθνικού ύµνου, τελετή λήξης 
µε υποστολή σηµαίας, ανάπτυξη επετειακών γεγονότων και χρήση συνθηµάτων πατριωτικού 
περιεχοµένου, ανάρτηση του συµβόλου «της Επανάστασης», του αναγεννώµενου φοίνικα,  σε 
περίοπτη θέση του σχολικού χώρου και σε όλες τις σχολικές αίθουσες, ανάρτηση πινάκων 
αντικοµµουνιστικού περιεχοµένου, τελετές υποδοχής του Μ.Αλεξάνδρου, µε έντονο εθνι-
κιστικό χρώµα κ.λπ.  

   
� Αναφορικά µε τον ορισµό και την επιτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντος για τον 

ενεργεία δάσκαλο της περιόδου 
 

8) Ο εν ενεργεία δάσκαλος της εξεταζόµενης περιόδου παρουσιάζεται µε εµπλουτι-
σµένο παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο. Καλείται έτσι, να αναπτύξει βασικές ιδιότητες, όπως:        
α) του συνεπούς εκπαιδευτικού λειτουργού και αφοσιωµένου στο παιδαγωγικό του έργο και 
β) του εθνικού διαφωτιστή/κοινωνικού αναµορφωτή, ταγµένου στην ευόδωση των στοχεύσε-
ων του απριλιανού καθεστώτος. 

α) Ως αφοσιωµένος παιδαγωγός 
  Η αντίληψη των επαγγελµατικών καθηκόντων του  απηχεί απόψεις της ιδεαλιστικής 

παιδαγωγικής. Παρατηρείται έτσι υπερεπένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό της εκπαίδευσης 
και αντίστοιχη υποβάθµιση του ρόλου των εκπαιδευτικών δοµών. Στο πλαίσιο αυτό,  η  επί-
τευξη του ιδανικού «της παιδαγωγούσας µόρφωσης» και της διάπλασης ηθικοθρησκευτικού 
χαρακτήρα (Καραµίντζας, ∆., στο Το σχολείο και το σπίτι, 1972,11, 412), συνυφαίνεται µε την 
προσωπικότητα και τη δέουσα εξωσχολική και ενδοσχολική δράση του δασκάλου.  Εν γένει,  
η αντίληψη  του  αµιγώς  παιδαγωγικού του ρόλου εµπεριέχει ηθικά κατηγορήµατα και ιδεο-
λογήµατα της εθνικοφροσύνης.   

Με βάση τα δεδοµένα ανάλυσης εκθέσεων χειρόγραφων  υπηρεσιακής ικανότητας κατά 
την περίοδο 1967-70, το ιδεώδες επαγγελµατικό προφίλ δασκάλου περιλαµβάνει  τα παρα-
κάτω χαρακτηριστικά:  

 
� πίστη προς την πατρίδα και τα ιδανικά του έθνους,  
� προσήλωση στο µεγαλείο της φυλής,  
� νοµιµοφροσύνη,  
� σεβασµός προς τις προϊστάµενες αρχές, 
� επιτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, 
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� επιστηµονική κατάρτιση, 
� αποφυγή λήψης υπηρεσιακών αδειών, 
� επαγγελµατική συνέπεια,  
� συναίσθηση της αποστολής του  
� ηθικά, ψυχικά και πνευµατικά προσόντα, 
� άµεµπτη συµπεριφορά εντός και εκτός της υπηρεσίας, 
� συµπόρευση στην αναγεννητική προσπάθεια «της Εθνικής Επαναστάσεως» 

 
Στη ρητορική των στελεχών της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικών συµβούλων και επιθεωρη-

τών), υπογραµµίζονται γνωρίσµατα, αποφορτισµένα από ιδεολογικές συνδηλώσεις,  όπως:  
� Η  διδακτική ικανότητα  
� Η παιδαγωγική αγάπη 
� Η ενάρετη προσωπικότητα  και η συναίσθηση της υψηλής  κοινωνικής αποστο-

λής του 
� Η απεµπόληση της δηµοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας και η υπηρεσιακή  ευσυ-

νειδησία 
� Η δηµιουργία ηθικών όρων εργασίας 
� Η διοικητική δεξιότητα: 
� Η πρότυπη συµπεριφορά και διαβίωση του δασκάλου 

 
β) Ως ένθερµος εθνικός διαφωτιστής και κοινωνικός αναµορφωτής 
Πρόκειται για πτυχή του επαγγελµατικού καθήκοντος µε σαφείς ιδεολογικές  παρεµβο-

λές.  Η  προσφορά εκπαιδευτικού έργου για την αναβάθµιση της κοινωνικοοικονοµικής,  και 
πολιτιστικής ζωής της ευρύτερης κοινότητας, αποτελεί κυρίαρχο και «φυσικοποιηµένο» χα-
ρακτηριστικό των επαγγελµατικών πρακτικών και της προδικτατορικής περιόδου, προσ-
λαµβάνοντας µάλιστα, συχνά την έννοια του ηθικού χρέους προς την ευρύτερη κοινότητα. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο δάσκαλος-εθναπόστολος αναµένεται να λειτουργήσει ως µοχλός κοινωνι-
κής αναγέννησης, µε την ανάπτυξη ευρείας παιδαγωγικής, επιµορφωτικής, διαφωτιστικής 
δράσης, εντός και εκτός σχολείου. Έτσι, ο προβαλλόµενος ιδεατός τύπος του παιδαγωγικής 
προσωπικότητας κατά την εξεταζόµενη περίοδο, αποκτάει ηρωικές προδιαγραφές, ενσαρκώ-
νοντας τις κυρίαρχες αντιλήψεις της µετεµφυλιακής  εκπαιδευτικής πραγµατικότητας για την 
αποστολή και το πολυδιάστατο ρόλο του δασκάλου: παιδαγωγικό, κοινωνικό, συµβουλευτικό, 
µε πολλαπλές ενδοσχολικές και εξωσχολικές δράσεις.  

Κατά την εξεταζόµενη όµως περίοδο, µε προεξέχοντα το διαµεσολαβητικό, νοµιµοποιη-
τικό ρόλο του σχολείου και των λειτουργών του, το επαγγελµατικό καθήκον προσφοράς ευ-
ρύτερου  (ανα)µορφωτικού ρόλου ανανοηµατοδοτείται. Υπό την επήρεια των πολιτικοϊδεολο-
γικών αναγκών του καθεστώτος,  ο επιµορφωτικός ρόλος του δασκάλου ενισχύεται µε την -
επιβεβληµένη ανάληψη δράσεων στον τοµέα Εθνικής ∆ιαφώτισης, ενώ συνεχίζει να συµπε-
ριλαµβάνει και επιµορφωτικές δράσεις, υπό την αιγίδα της Ν.Ε.Λ.Ε. Πρόκειται για άλλη-
λοσυµπληρούµενες δραστηριότητες, µε οµάδα-στόχο τον ενήλικο πληθυσµό και  πρωταγω-
νιστή το σχολείο και τους λειτουργούς τους. Για άλλη µια φορά τα σχολικά και κοινωνικά 
ήθη της µεταπολεµικής Ελλάδας φαίνεται να προσφέρουν την ιδεολογική πλατφόρµα µετα-
τροπής του διδασκαλικού κλάδου σε ιδεολογικό στρατό, αφού η χρήση των όρων «Εθνική 
∆ιαφώτιση», «Εθνικού ∆ιαφωτιστή» αποτελούν το θεσµικό µανδύα της απροκάλυπτης προ-
παγανδιστικής εκστρατείας του καθεστώτος και του επιταγµένου δασκάλου/προπαγανδιστή. 

 Στις οδηγίες που παρέχονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό,  γίνεται έκδηλη όχι µόνο  η 
υποχρεωτικότητα παροχής αλλά και η πρόθεση αυστηρής προδιαγραφής, οριοθέτησης, επο-
πτείας και αξιολόγησης  του διαφωτιστικού έργου εκ µέρους της διοίκησης. Η συµµετοχή του 
δασκάλου σ’αυτή απαιτείται  από τους προϊσταµένους του και επιβάλλεται άµεσα ή έµµεσα, 
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αφού όχι µόνο προβάλλεται ως εθνικό χρέος και  πρωταρχική συνιστώσα του επαγγελµατικού 
του καθήκοντος,  αλλά συναρτάται απροκάλυπτα µε την επαγγελµατική του ανέλιξη. 

Παράλληλα,  υπό το καθεστώς της επιβεβληµένης παροχής διαφωτιστικού έργου,   του 
ασφυκτικού πλαισίου διεξαγωγής του, µε την κεντρική  ρύθµιση βασικών παραµέτρων, όπως: 
συχνότητα –άξονες- ρύθµιση περιεχοµένου οµιλιών- αποστολή διαφωτιστικού υλικού κ.λπ., 
των συνθηκών διεξαγωγής του,  διευρύνεται ρητά ή άρρητα, το σύστηµα εποπτείας και ελέγ-
χου επαγγελµατικής απόδοσης και επίδοσης του δασκάλου, συµπεριλαµβάνοντας και εξω-
θεσµικά κέντρα εξουσίας, όπως: τον Εθνικό Στρατό. Κ.Υ.Π., Τ.Ε.Α υπαίθρου, Πρόεδρους της 
κοινότητας κ.λπ.  

 Πρωτίστως, προωθούνται αντιλήψεις του υπαλληλικού χρέους, ασύµβατες µε την αν-
θρώπινη αντοχή, αφού η «άνευ όρων και ορίων» αφοσίωση και προσφορά στην προβολή της 
ιδεολογίας  και του εθνοσωτήριου έργου της  Επανάστασης, σε συνδυασµό µε τις παιδαγω-
γικές αξιώσεις του επαγγέλµατος, καταδικάζουν σε ηµερήσια υπαλληλία το δάσκαλο,  υπονο-
µεύοντας, αν µη τι άλλο, το δικαίωµα του ελεύθερου προσωπικού χρόνου, της αυτοδιάθεσης, 
της ελεύθερης βούλησης, της επαγγελµατικής αξιοπρέπειας. 

 
9) Οι επαγγελµατικές πρακτικές της περιόδου συµπεριλαµβάνουν και την τέλεση ειδι-

κών καθηκόντων, όπως:   
- Η προπαγανδιστική προβολή των κυβερνητικών επιλογών «της Εθνικής Κυβέρνησης» 

(π.χ υπερψήφιση Συντάγµατος 1968), µε τη διεξαγωγή διαφωτιστικών οµιλιών στους κατοί-
κους, τη συνδιοργάνωση διαφωτιστικών συγκεντρώσεων µε άλλους τοπικούς φορείς,  την ά-
τυπη προπαγάνδα του κυβερνητικού έργου (π.χ παραγραφή αγροτικών χρεών), µέσα και έξω 
από το σχολείο (συζήτηση στα καφενεία-συγγραφή έκθεσης µε σχετικό θέµα από τους µαθη-
τές), τις συστηµατικές,  εµβόλιµες αναφορές στη δράση της «Εθνοσωτηρίου Κυβερνήσεως» 
σε κάθε ευκαιρία εκφοράς δηµόσιου λόγου (σχολικές εορτές κ.λπ.),  

- Η συµµετοχή σε προγραµµατισµένες συγκεντρώσεις υποδοχής των κυβερνητικών 
στελεχών στις έδρες των δήµων Σύµφωνα µε σχετικές εγκυκλίους, η συµµετοχή των δασκά-
λων και γενικότερα των δηµοσίων υπαλλήλων σε προγραµµατισµένες συγκεντρώσεις υπο-
δοχής των κυβερνητικών στελεχών στις έδρες των δήµων, εντάσεται στις επαγγελµατικές 
τους υποχρεώσεις. Για τη συµµόρφωσή τους µάλιστα, φαίνεται  να ενεργοποιούνται άτυποι 
µηχανισµοί πίεσης και εξαναγκασµού, µε καταλυτική τη συνδροµή «των καταδοτών» της το-
πικής κοινωνίας.  

-Ο αυστηρός εξωθεσµικός έλεγχος της προσωπικής και υπηρεσιακής δράσης των δα-
σκάλων, παράλληλα µε τον θεσµοθετηµένο ιεραρχικά, µε σκοπό την εξασφάλιση της πλήρους 
υποταγής και συµµόρφωσής τους στη διαδικασία ιδεολογικής αναπαραγωγής. Πρόκειται για 
την αναγκαστική απόδοση λόγου σε εντεταλµένους από το καθεστώς παράγοντες (πρόεδροι 
κοινότητας, στρατιωτικοί διοικητές κ.λπ.), για θέµατα, όπως: η αποµάκρυνσή τους από την 
έδρα υπηρεσίας τους, οι συναναστροφές τους, η ώρα προσέλευσής τους στο σχολείο, η λήψη 
αδειών, η παροχή διαφωτιστικού έργου κ.λπ.  

- Ο κοµβικός ρόλος του επιθεωρητή στη συγκρότηση του δικτύου ελέγχου και επο-
πτείας της αρµόζουσας επαγγελµατικής συµπεριφοράς του δασκάλου.  

- Η ιδεολογική χρήση του επιθεωρητών για  την άντληση στοιχείων από τους υπηρεσια-
κούς φακέλους και την ενηµέρωση της Κ.Υ.Π για τα πολιτικά φρονήµατα των υφιστάµενων 
τους.  

-Η ενεργός εµπλοκή δασκάλων, υπό τη µορφή παροχής πληροφοριών στους επιθεω-
ρητές ή στην Κ.Υ.Π για το πολιτικό «ποιόν» των συναδέλφων τους, µε δέλεαρ τη χορήγηση 
επαγγελµατικών προνοµίων (λήψη αδειών, προαγωγές κ.λπ.). 

-Επαγγελµατική δραστηριοποίηση σε ένα κοινωνικό περιβάλλον γενικευµένης επιτη-
ρησης, µε έκδηλα ίχνη παρακµής. Τρόµος, φόβος, επαγγελµατική ανασφάλεια, σιωπή, κα-
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χυποψία, εκπτωτικά ήθη (καταδότες, κ.λπ.), ανελευθερία, συµβιβασµός αναδεικνύονται από 
τις µαρτυρίες δασκάλων, ως κυρίαρχες ποιότητες του πλαισίου δράσης τους. 

- Η θεώρηση της τάξης ως νησίδας ελευθερίας στο σχολικό χώρο, που διασφαλίζει την 
αίσθηση αυτονοµίας και προσωπικού ελέγχου στους εκπαιδευτικούς. Στην περίπτωση αυτή 
και υπό τη λαίλαπα των αυξηµένων διαφωτιστικών καθηκόντων, η προσφορά αµιγώς δι-
δακτικού έργου δρα αντισταθµιστικά, διαφυλάσσοντας την επαγγελµατική αξιοπρέπεια του 
δασκάλου.  

  
10)  Η  επαγγελµατική συµπεριφορά των δασκάλων, υπό το φόβο των πιθανών κυρώ-

σεων, όπως: απόλυσης- δηµοφιλούς πρακτικής ιδεολογικής εκκαθάρισης του κλάδου, ιδιαί-
τερα κατά την πρώτη περίοδο της δικτατορικής επιβολής- υπηρεσιακής στασιµότητας, δυσµε-
νών µεταθέσεων κ.λπ.) και υπό το κράτος άτυπων µηχανισµών πίεσης και εξαναγκασµού, µε 
καταλυτική τη συνδροµή «παραγόντων» της τοπικής κοινωνίας περιοχής προσαρµόζεται τυ-
πικά προς «τας υποδείξεις» των προϊστάµενων τους.  

Προφορικές όµως µαρτυρίες εµπλεκοµένων αναδεικνύουν  άρρητες ποιότητες της επαγ-
γελµατικής δράσης του δασκάλου,  που  θέτουν  υπό αµφισβήτηση το συµµορφωτικό  του ρό-
λο και συνακόλουθα την οµοιόµορφη- σύµφωνα µε τα γραπτά τεκµήρια της περιόδου- δράση 
του σχολικού µηχανισµού. Υπό το πρίσµα αυτό, ενώ οι ιδεολογικές αναφορές της σχολικής 
ζωής, εντοπίζονται και κατηγοριοποιούνται (σχολικές εορτές εθνικοθρησκευτικού περιεχο-
µένου, διαφωτιστικές οµιλίες κ.λπ.), η αποτελεσµατικότητά τους είναι αβέβαιη.  

Η τυπική ή ουσιαστική συµµετοχή των συντελεστών (δασκάλων, γονιών, κατοίκων, 
τοπικών παραγόντων κ.ά.) επιδρά καταλυτικά στο πλαίσιο υλοποίησης των σχολικών και ε-
ξωσχολικών δράσεων, καθιστώντας ξεχωριστή τη δυναµική «παράσταση» που λαµβάνει χώ-
ρα σε κάθε δηµοτικό σχολείο. Προσωπικές νοηµατοδοτήσεις του επαγγελµατικού καθήκο-
ντος, ορισµοί της κατάστασης που βιώνουν και συνακόλουθα η πρόκριση συγκεκριµένων 
συνιστωσών του (άρτια διδασκαλία, έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο, τήρηση ωρολογίου 
προγράµµατος, αποφυγή αδειών κ.λπ.) έναντι άλλων, που επιβάλλονται ιεραρχικά και εκτά-
κτως, χωρίς να συνάδουν µε τα κυρίαρχα σχολικά ήθη (προπαγάνδα υπέρ «της Εθνικής Κυ-
βερνήσεως» κ.λπ.), κινητοποιούν εσωτερικούς µηχανισµούς αντίστασης, επιφέροντας ποιο-
τικές διαφοροποιήσεις στις επαγγελµατικές πρακτικές της περιόδου. Καταγεγραµµένες εµπει-
ρίες συµµετεχόντων καθιστούν δυνατές δύο τουλάχιστον µορφές δράσης/αντίδρασης στην  
προσπάθεια ιδεολογικής στράτευσής τους από το δικτατορικό καθεστώς : 

α) Του «διαχειριστή» εκπαιδευτικού κατά τη διαδικασία ιδεολογικής αναπαραγωγής, 
που θέτοντας ως πρώτιστη αξία την επαγγελµατική επιβίωσή του, συµµορφώνεται στις εντο-
λές των ανωτέρων του,  χωρίς  εσωτερικές ηθικές τριβές.  Η συµµετοχή  του στην προπαγαν-
διστική εκστρατεία του καθεστώτος, µε ή χωρίς ζήλο,  θεωρείται απαράβατο επαγγελµατικό 
καθήκον και διεκπεραιώνεται τυπικά και αβίαστα. Πρόκειται για περιπτώσεις δασκάλων που 
παθητικά µετατρέπονται σε ιδεολογικά όργανα του καθεστώτος, υπό την πίεση του υπηρε-
σιακού χρέους.  

β) Του εκπαιδευτικού που αναπτύσσει περισσότερο ενεργητική/παραγωγική συµπε-
ριφορά. Στην περίπτωση αυτή, εµφανίζεται ως ενεργό πρόσωπο, που µέσα από συνειδητούς 
συµβιβασµούς αντιδρά εσωτερικά στις πιέσεις των δοµικών δεδοµένων και αξιοποιώντας, έ-
στω και τα ελάχιστα περιθώρια επιλογής που διατίθενται στο περιοριστικό σχολικό περι-
βάλλον,  διασφαλίζει διαφυγές, άρα και τη σχετική αυτονοµία του. ∆εν πρόκειται βέβαια για 
συµβιβασµούς, που απαντώνται σε υποταγµένα άτοµα, αλλά για συνειδητή  προσπάθεια αντι-
µετώπισης, µε το λειτουργικότερο δυνατό τρόπο, µιας εκκρεµούς αντίφασης,  µε έκδηλη την 
προσδοκία λήξης της αλλά και την αίσθηση ανισχυρίας  για την άµεση επίλυσή της. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, η συµµόρφωση είναι τυπική και συνακόλουθα, η  αποτελεσµατικότητα του 
εκπαιδευτικού δικαίου, αµφίβολη. Η επίδραση ποιοτικών παραµέτρων τής επιφανειακά µη 
επιλήψιµης επαγγελµατικής συµπεριφοράς (τρόπος άσκησης και ποιοτικά χαρακτηριστικά 
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του διαφωτιστικού έργου, συµµετοχή σε προπαγανδιστικές δράσεις, διακωµώδηση εξου-
σιαστών κ.λπ.),  διαφοροποιεί αισθητά τον ιδεολογικό ρόλο του δασκάλου, ακόµη και υπό 
συνθήκες στρατιωτικής δικτατορίας. Ως εκ τούτου, «η σχετική αυτονοµία» του πρωτο-
βάθµιου σχολείου, όπως καταγράφεται σε επαγγελµατικές πρακτικές πρωταγωνιστών της 
περιόδου, υπονοµεύει εµφανώς την επιτελεστικότητα της αντιµεταρρυθµιστικής εκπαιδευ-
τικής πολιτικής της δικτατορίας. Υπό το πρίσµα αυτό και µε το δεδοµένο ότι η τυπική συµ-
µόρφωση δεν εξασφαλίζει τη συναίνεση, το έµψυχο δυναµικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας , 
ως αποδέκτης  των  θεσµικών µέτρων, φαίνεται να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της εγ-
γραφής τους στη σχολική πράξη.  

 
� Αναφορικά µε τον ιδεολογικό ρόλο του πρωτοβάθµιου σχολείου κατά την επταετή 

δικτατορία 
 

11) Συνακόλουθα, καθίσταται εµφανές ότι ο συµµορφωτικός ρόλος του πρωτοβάθµιου 
σχολείου και των δασκάλων- όπως τουλάχιστον συνάγεται από τα πολιτισµικά τεκµήρια της 
περιόδου – αποτελεί την εξωτερική και περιορισµένη εικόνα µιας  πολυσύνθετης εκπαιδευτι-
κής πραγµατικότητας, ορατής σε βάθος µόνο µε την συνεκτίµηση και άλλων άρρητων χαρα-
κτηριστικών της.    

Συνοψίζοντας, η ιδεολογική στράτευση του δηµοτικού σχολείου κατά την επταετή δι-
κτατορία, αποτυπώθηκε τόσο στο  Λόγο της  για  την εκπαίδευση  όσο και στις  Πρακτικές 
διαπαιδαγώγησης/«πειθάρχησης» του κοινωνικού/παιδαγωγικού υποκειµένου, στα πλαίσια 
της σχολικής ζωής και πράξης. Η εκπαιδευτική πολιτική της περιόδου για την πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση στιγµατίζεται, ιδιαίτερα κατά την πρώτη περίοδο απειλής της πολιτικής κυριαρ-
χίας, από τις εσωτερικές αντιφάσεις και τις ιδεολογικές αγκυλώσεις του µεταπολεµικού 
παρελθόντος. Μετά µάλιστα τη ριζική νοµική κατεδάφιση της µεταρρύθµισης του 1964 και 
την αποκατάσταση της παραδοσιακής εκπαιδευτικής ιδεολογίας, η πορεία εκσυγχρονισµού 
του δηµοτικού σχολείου ανατρέπεται.  

Η λειτουργία του δηµοτικού σχολείου και η δράση των συµµετεχόντων στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία (δασκάλων, µαθητών, γονιών κ.λπ.) κηδεµονεύεται από την εµφατική παρου-
σία των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών και την υποστασιοποίησή τους µε συναφείς τε-
λετουργίες. ∆ιαπιστώνεται συστηµατική προσπάθεια εκποµπής και συνακόλουθης έκθεσης 
των υποκειµένων σε ρητά και άρρητα ιδεολογικά µηνύµατα, µέσα από παρεµβάσεις στη γνω-
σιοπαραγωγική διαδικασία. Παρατηρούνται έτσι, ιδεολογικές παρεµβολές τόσο στο περιε-
χόµενο της σχολικής γνώσης (αναλυτικά προγράµµατα, σχολικά εγχειρίδια, σχολικά πε-
ριοδικά) όσο και στο πλαίσιο µετάδοσής της (σχολικές εορτές, διαφωτιστικές συγκεντρώσεις 
κ.λπ.),  µε την κατίσχυση ισχυρών «ιεραρχικών»543 κανόνων µετάδοσης  της κοινωνικής τά-
ξης, του ήθους και της διαγωγής των συµµετεχόντων κατά την αρµόζουσα επικοινωνία στα 
πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος. Με τη χρήση «συµβολικής βίας» (χρήση προπαγαν-
διστικών συµβόλων κ.λπ.) επιδιώκεται η κανονάρχηση και διεύρυνση του εννοιολογικού συ-
στήµατος των συµµετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, µε νέες µήτρες αντίληψης του 
κοινωνικοπολιτικού γίγνεσθαι. Η σχολική πειθαρχία, υπό την έννοια της επιβολής πρακτικών 
και αλληλεπίδρασης  για την τυποποίηση µαθητών και δασκάλων, θεµελιώνεται στη συστη-
µατική προβολή του µεταπολεµικού ιδεολογικού συστήµατος και την αναδόµηση γενικότερα 
των αξιακών προτεραιοτήτων της γνωσιοπαραγωγικής διαδικασίας. Η χρήση «πειθαρχικών 
τεχνικών»544 µε έντονο τελετουργικό και εθνικοθρησκευτικό χαρακτήρα, παγώνει το χρόνο 
και υποτάσσει τη λειτουργία του δηµοτικού σχολείου στις µεταπολεµικές προδιαγραφές, ανα-
τρέποντας  και µεταθέτοντας την εκσυγχρονιστική δυναµική του στο µεταπολιτευτικό χρόνο. 

                                                 
543 Η χρήση του όρου υπό την έννοια που έχει στη Θεωρία των Κωδίκων του  B. Bernstein (Bernstein, 
B.,ό.π., 114)  
544 Χρήση του όρου υπό την έννοια που της προσδίδεται στο έργο του Ι.Σολοµών (1992, 16-28). 
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Ο σχολικός µηχανισµός της περιόδου εντείνει τις ιδεολογικές του λειτουργίες, παρουσιά-
ζοντας τυπική συµµόρφωση µε τα άνωθεν κελεύσµατα αλλά και αυτόνοµη δράση, µέσα από 
την ενεργητική συµπεριφορά των λειτουργών του και την απελευθερωτική δυναµική της διά-
δρασης στη σχολική τάξη.  

Ως εκ τούτου, ενώ διαπιστώνεται διάχυση της ιδεολογίας της καθεστώτος της 21ης 
Απριλίου στο Λόγο της εκπαιδευτικής πολιτικής του, η αποτελεσµατικότητα της αντιµεταρ-
ρυθµιστικής του δυναµικής, σε επίπεδο σχολικής ζωής και πράξης, τίθεται υπό αµφισβήτηση. 
Σύµφωνα µε τα ερευνητικά µας δεδοµένα, η δυναµική «παράσταση» που εξελίσσεται σε κάθε 
σχολείο, υπό την επήρεια των θεσµικών καταναγκασµών αλλά και των στάσεων, αντιλήψεων, 
ερµηνειών των συντελεστών της, καθιστά αβέβαιη την ουσιαστική συµβολή του πρωτο-
βάθµιου σχολείου στη ιδεολογική αναπαραγωγική διαδικασία της επταετίας. Η συναίνεση 
των εκπαιδευτικών λειτουργών ως καταλυτικός παράγοντας της αποτελεσµατικότητας κάθε 
(αντι)-µεταρρυθµιστικού συµβάντος, ακόµη και σε περιόδους χρήσης πρωτόγνωρων τεχνικών 
πειθάρχησης στο σχολικό σύστηµα, δε φαίνεται να  διασφαλίζεται.   

Ωστόσο, µε την ανεπίκαιρη αναβίωση του εκπαιδευτικού παρελθόντος, την προπαγαν-
διστική χρήση δοµών, προσώπων, πλαισίων, τη θεσµοποίηση νέων τεχνολογιών ελέγχου και 
εξουσίας, η πρωτοβάθµια εκπαίδευση και οι λειτουργοί της εισέρχονται στη µεταπολιτευτική 
περίοδο, µε θεσµικά και επαγγελµατικά τραύµατα. Η επίδραση τους στην εξελικτική πορεία 
της ελληνικής εκπαίδευσης και ειδικότερα στην πορεία εκσυγχρονισµού δοµών και ποιοτικών 
παραµέτρων της λειτουργίας του δηµοτικού σχολείου είναι αντικείµενο υπό διερεύνηση. 
Πάντως, ανακύπτουν ερευνητικά ερωτήµατα, που αφορούν στη συσχέτιση δυσλειτουργικών 
χαρακτηριστικών της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας (αντιστάσεις στην εφαρµογή 
της αξιολόγησης, ατελής οργάνωση σχολικής ζωής) µε τις παθογενείς καταβολές ή τους µη-
χανισµούς αδράνειας του πρωτοβάθµιου σχολείου της µεταπολιτευτικής περιόδου,  υπό την ε-
πήρεια της αντιµεταρρυθµιστικής δικτατορικής δυναµικής. Η µελέτη επίσης της διαλεκτικής 
σχέσης µεσοπολεµικών,  µετεµφυλιακών,  µεταπολιτευτικών ιδεωδών και πρακτικών αγωγής, 
θα πρόσθετε σηµαντικά στοιχεία στην αντίληψη των µεταρρυθµιστικών/αντιµεταρρρυθµιστι-
κών ροπών της ελληνικής εκπαίδευσης. Πρόκειται όµως για ερευνητικά ζητήµατα που 
ξεφεύγουν από τις όρια της παρούσας έρευνας. 
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