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Δπραξηζηίεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη απνηέιεζκα επίκνλεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζηα πιαίζηα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Δθπαηδεπηηθή Θεσξία, Ηζηνξία θαη 

Πνιηηηθή ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ ηεο Φηινζνθηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. Γελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο επφπηξηαο θαζεγήηξηάο κνπ θπξίαο Καηεξίλαο Γαιαθνχξα, 

Δπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ζηελ Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία κε θαηεχζπλε ζε φια 

ηα εξεπλεηηθά κνπ βήκαηα, απφ ηελ αξρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνλήκαηνο αιιά θαη 

απφ ηα πξψηα εμάκελα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα.   

 Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ην εθπαηδεπηηθφ θχξην Ηγλάηην Γ. Καξάκελα γηα ηελ 

πξνζπκία ηνπ λα κνπ απνζηείιεη ρξήζηκν πιηθφ γηα ηελ εξγαζία κνπ απφ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ έξεπλα γηα ηνλ Μίιην Κνπληνπξά.  

 Δπίζεο, ζέισ λα εθθξάζσ ηελ ακέξηζηε εθηίκεζή κνπ ζηνλ ζπλάδεξθν θαη 

θίιν εθπαηδεπηηθφ θχξην Μαξάθν Γεκήηξε, ν νπνίνο κε βνήζεζε πνιχ ζηελ 

αλαδήηεζε ηνπ πξσηφηππνπ πιηθνχ ηνπ πεξηνδηθνχ Παηδεία κέζσ ηεο πξφζβαζεο πνπ 

είρε ζε αξρεία ηεο θεληξηθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ 

Θεζζαινλίθεο.  

 Ξερσξηζηή αλαθνξά ζέισ λα θάλσ ζηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ηδηαίηεξε ςπρηθή 

αιιά θαη πξαθηηθή ηνπο ζπλδξνκή φια απηά ηα ρξφληα ηεο ελαζρφιεζήο κνπ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη λα ηνπο επραξηζηήζσ γηα φια 

φζα κνπ πξνζέθεξαλ θαη θπξίσο γηα ηελ αγάπε πνπ κνπ ελέπλεπζαλ γηα ηε κάζεζε.  

 Σέινο, ζέισ λα ζηαζψ ζηελ πνιχηηκε, νπζηψδε θαη αλεθηίκεηε ζηήξημε πνπ 

δέρηεθα απφ ηελ αγαπεκέλε κνπ ζχδπγν, Ρίηα Κνπθνγηάλλε, εθπαηδεπηηθφ θη απηή 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Υσξίο ηελ θαζεκεξηλή ηεο παξνπζία, ηελ 

ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε, ηελ αηειείσηε ππνκνλή θαη θαηαλφεζή 

ηεο, απηφ ην θεθάιαην ηεο αθαδεκατθήο κνπ πνξείαο δελ ζα είρε νινθιεξσζεί. Θέισ 

λα αθηεξψζσ ινηπφλ ζε απηήλ θαη ζηε κηθξή καο θφξε, απηήλ ηελ εξγαζία, θαη λα ηεο 

εθθξάζσ γηα αθφκε κηα θνξά ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

I. Πξνβιεκαηηθή ηεο εξγαζίαο 
Ο Μίιηνο Κνπληνπξάο, έιιελαο εθπαηδεπηηθφο κε ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, ππήξμε 

ζπλεηδεηνπνηεκέλνο δεκνηηθηζηήο ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην γισζζηθφ 

δήηεκα ζηε ρψξα καο έπαηξλε πνιιψλ εηδψλ δηαζηάζεηο (πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο, 

επηζηεκνληθέο, θνηλσληθέο) θαη απνηεινχζε αληηθείκελν αληηπαξάζεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη πνιηηηθνχ ρψξνπ, ηνπ ηχπνπ θαη κεγάινπ κέξνπο ηεο θνηλσλίαο.

 Δπίζεο, ν Κνπληνπξάο ππήξμε πξεζβεπηήο ζηε ρψξα καο ησλ αξρψλ ηεο Νέαο 

Αγσγήο θαη έλαο εθ ησλ εηζεγεηψλ ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα. 

Δκπλεπζκέλνο απφ ηελ επαθή ηνπ ζην εμσηεξηθφ κε ζρνιεία θαη ζπλαδέξθνπο ηνπ 

πνπ εθάξκνδαλ ην παηδαγσγηθφ απηφ ξεχκα, έθαλε γελλαίεο πξνζπάζεηεο γηα λα 

εηζάγεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο νξηζκέλα ζηνηρεία απφ απηφ, 

πξνζαξκφδνληάο ηα φζν κπνξνχζε ζηελ ππάξρνπζα ειιεληθή εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

ηε κειέηε απηή επηδηψθεηαη λα δηεξεπλεζεί ην ηειεπηαίν έξγν ηνπ ελ ιφγσ 

έιιελα παηδαγσγνχ, ιίγα ρξφληα πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ, ε έθδνζε ελφο παηδαγσγηθνχ 

πεξηνδηθνχ ζηνλ ηαξαγκέλν ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά ειιαδηθφ ρψξν ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά.  

Αθνξκή γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ έξεπλαο απνηέιεζε ε 

ζε βάζνο ελαζρφιεζή κνπ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

παηδαγσγνχ ζε πξφηεξε εξγαζία κνπ ζηα πιαίζηα ζεκηλαξηαθνχ καζήκαηνο 

(Μεηαξξπζκηζηηθή Παηδαγσγηθή: Γιψζζα, Δθπαίδεπζε θαη Κνηλσλία) ηνπ 

Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ πνπ παξαθνινπζψ (Δθπαηδεπηηθή Θεσξία, 

Ηζηνξία θαη Πνιηηηθή), θαζψο θαη ε γεληθφηεξε δηεξεχλεζε ησλ παηδαγσγηθψλ, 

ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ εμειίμεσλ ζηνλ ειιαδηθφ αιιά θαη επξσπατθφ ρψξν, ηελ 

πεξίνδν ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

Ζ κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ Κνπληνπξά ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλά κνπ 

πεξηνξίζηεθε κέρξη ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφιπζήο ηνπ απφ ην Γλσκνδνηηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ην 1932. Ο ίδηνο ν Κνπληνπξάο 

έλησζε φηη ε δνπιεηά ηνπ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είρε κείλεη κεηέσξε. Αλαδεηνχζε 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κηα ηειεπηαία επθαηξία ελεξγήο εκπινθήο ηνπ ζην ρψξν ηεο 

αγσγήο θαη ηεο κφξθσζεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ θαη επεμεξγαδφηαλ γηα ρξφληα ηελ 

ηδέα ελφο πεξηνδηθνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα αθχπληδε ζπλεηδήζεηο, ζα κεηαιακπάδεπε 

ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζε λένπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζα ζπλέβαιε ζηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ, εθζπγρξνληζκφ θαη εμαλζξσπηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο ρψξαο, κε ηαπηφρξνλε γισζζηθή κεηαξξχζκηζε θαη επηβνιή ηεο δεκνηηθήο, ην 

δηαθαή πφζν ηνπ ζε φιε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη γεληθφηεξα δεκφζηα πνξεία ηνπ.  

Παξνκνίσο κε ηνλ Κνπληνπξά, θαη εγψ πξνζσπηθά, έλησζα φηη θάηη είρα 

αθήζεη ζηε κέζε. Ζ ελαζρφιεζή κνπ κε απηφλ ηνλ παηδαγσγφ έπξεπε λα 

νινθιεξσζεί νκαιά, κε ηε δηεξεχλεζε θαη ηνπ ηειεπηαίνπ έξγνπ πνπ πξνζέθεξε ζην 

δεκφζην βίν ηεο ρψξαο καο, ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηνδηθνχ Παηδεία. Σν παξαπάλσ 

εξεπλεηηθφ κνπ ελδηαθέξνλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία θάπνηαο αληίζηνηρεο 

έξεπλαο κε αληηθείκελν ην ζπγθεθξηκέλν έληππν, κε νδήγεζε λα πάξσ ηελ απφθαζε, 

θαη κε πξνηξνπή ηεο επφπηξηαο θαζεγήηξηάο κνπ θ. Καηεξίλαο Γαιαθνχξαο, λα 

αζρνιεζψ ελεξγά κε απηφ ην θηιφδνμν ζρέδην.  Θεσξψ κάιηζηα φηη αληαπνθξίλεηαη 

πιήξσο θαη ζηνλ ηίηιν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην νπνίν 

θηινδνμψ λα νινθιεξψζσ κε απηήλ ηελ εξγαζία, αθνχ ζε απηή ζα αλαδεηεζνχλ, ππφ 
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ην πξίζκα ηεο Ηζηνξηθήο Έξεπλαο, θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθέο, ηδενινγηθέο θαη 

πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο ζε έλα παηδαγσγηθφ πεξηνδηθφ πνπ θπθινθφξεζε ζηε ρψξα 

καο πξηλ αθξηβψο 80 ρξφληα.  

 

II. Ζ δηάξζξωζε ηεο εξγαζίαο 
ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο (εηζαγσγή) παξνπζηάδνληαη αξρηθά νη ζθνπνί θαη νη 

ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Μεηά αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ηνπ κεζνδνινγηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ αθνινπζήζεθε, θαζψο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εξεπλεηηθψλ 

παξακέηξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα θξίλεηαη αλαγθαίν λα 

παξαηεζνχλ νξηζκέλεο ζχληνκεο πιεξνθνξίεο γηα ην παηδαγσγηθφ πεξηνδηθφ σο 

έλλνηα, ψζηε νη αλαγλψζηεο ηεο εξγαζίαο λα θαηαηνπηζηνχλ θαιχηεξα γηα ην 

αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Μεηά ηελ εηζαγσγή αθνινπζεί ην θπξίσο ζψκα ηεο εξγαζίαο, ρσξηζκέλν ζε 

δχν κέξε: Α΄ Μέξνο = Σν Ηζηνξηθφ θαη Ηδενινγηθφ Πιαίζην θαη Β΄ Μέξνο = Ζ 

Αλάιπζε ηνπ πεξηνδηθνχ.  

ην Α΄ κέξνο (Σν Ηζηνξηθφ θαη Ηδενινγηθφ Πιαίζην), θξίλεηαη αξρηθά 

απαξαίηεην λα παξαηεζνχλ νξηζκέλα βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ην Μίιην Κνπληνπξά, 

αθνχ σο θχξηνο ζπληειεζηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηαο, νθείινπκε λα 

γλσξίδνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή ηνπ πνξεία θαη ηηο επηινγέο ηνπ ζε 

θξίζηκα ρξνληθά ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ έζλνπο καο, ζηνηρεία πνπ δηακφξθσζαλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ηηο ηδενινγηθέο ηνπ θαηεπζχλζεηο θαη ελ ηέιεη νδήγεζαλ ζηελ 

απφθαζή ηνπ λα εθδψζεη ην παηδαγσγηθφ πεξηνδηθφ Παηδεία.  

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζσ ελ ζπληνκία ην ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν αλαπηχρηεθε ε πξνζπάζεηα ηνπ Κνπληνπξά γηα ηελ έθδνζε ηεο Παηδείαο. Γε ζα 

επηκείλσ πνιχ ζηελ παξάζεζε ιεπηνκεξεηψλ γηαηί ε νπζηαζηηθφηεξε δηαζχλδεζε ηνπ 

πεξηνδηθνχ κε ην ηζηνξηθφ, παηδαγσγηθφ θαη ηδενινγηθφ πιαίζην ζα γίλεη ζην 

ζρνιηαζκφ ηνπ εθάζηνηε άξζξνπ θαηά ηελ αλάιπζή ηνπ.  

Αθνινχζσο, ζα παξαηεζνχλ επηγξακκαηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ην έηνο 1936, ρξνληά έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

αιιά θαη επηβνιήο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά, θνκβηθή εμέιημε ζην αζηαζέο 

πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 πνπ ζήκαλε ην ηέινο ηνπ βεληδειηζκνχ.  

ην ηέινο ηνπ πξψηνπ απηνχ θεθαιαίνπ ελέηαμα θαη έλα ππνθεθάιαην κε 

αλαθνξέο ζηνλ πεξηνδηθφ ηχπν ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κεηά ην 1920 πεξίνδν, ψζηε λα έρνπκε κηα νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ζηνλ ειιεληθφ εθδνηηθφ ρψξν, πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηήζεθε γηα ιίγνπο κήλεο ν Κνπληνπξάο κε ηελ έθδνζε ηεο Παηδείαο. 

Μέζα ζην πεξηβάιινλ απηφ, ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε θαη ν ιεγφκελνο γπλαηθείνο 

ηχπνο, γη απηφ ζα γίλεη ζχληνκε αλαθνξά θαη ζε απηφλ. 

ην Β΄ κέξνο ηεο εξγαζίαο (Ζ Αλάιπζε ηνπ Πεξηνδηθνχ) παξνπζηάδνληαη 

θαηαξρήλ ηα ηππηθά εθδνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Παηδεία (εθδνηηθφο νίθνο, 

εκεξνκελίεο, ζειίδεο, ζπληάθηεο, αξζξνγξάθνη, γιψζζα γξαθήο, πεξηνδηθφηεηα 

έθδνζεο, θφζηνο ζπλδξνκήο θ.η.ι).  

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αηηηνιφγεζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 

ηνπ πεξηνδηθνχ ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο – θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπο. 

Ο ζρνιηαζκφο θαη ε εξκελεία ηνπο ζα γίλεη αλάινγα κε ην επηκέξνπο ζέκα πνπ απηέο 

νη θαηεγνξίεο πξαγκαηεχνληαη. Καηά ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεξήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα επηινγήο θαη θαηάηαμήο ησλ άξζξσλ ζηελ εθάζηνηε επξχηεξε νκάδα 

αλαθνξάο ηνπο.  
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Αθνινχζσο, ζε έλα εθηεηακέλν ππνθεθάιαην, παξαηίζεηαη  ε θχξηα αλάιπζε 

ησλ άξζξσλ αλά θαηεγνξίεο. 

Σέινο, ζε ζρεηηθφ θεθάιαην (πκπεξάζκαηα) θαηαγξάθνληαη ηα ζπλνπηηθά 

ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο, κε βάζε ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

ζηελ εηζαγσγή.   

 

III. θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 
θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί ε κειέηε ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηνδηθνχ 

Παηδεία, ην νπνίν εθδφζεθε γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ην έηνο 1936 ππφ ηε 

ζχληαμε θαη επηκέιεηα ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξά. 

Χο επηκέξνπο ζηφρνη ηίζεληαη νη εμήο: Καηαξρήλ, ε δηεξεχλεζε ησλ 

παηδαγσγηθψλ, γισζζηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη ηδενινγηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν έληππν θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ηεο 

επνρήο ηνπ. Δπίζεο, ε εξκελεία ησλ απφςεσλ θαη ησλ ηδενινγηθψλ ηνπνζεηήζεσλ 

ηνπ ζπληάθηε θαη ησλ αξζξνγξάθσλ ηνπ πεξηνδηθνχ πάλσ ζε θαίξηα εθπαηδεπηηθά θαη 

θνηλσληθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ ειιαδηθή εθπαίδεπζε θαη γεληθφηεξα ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

Σέινο, ε γεληθφηεξε αλίρλεπζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ πεξηνδηθνχ, κέζα απφ 

ηελ θαηαγξαθή θαη εξκελεία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ 

πξαγκαηεχεηαη.  

Κξηηήξην γηα φια ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη ηα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο αλά ζεκαηηθέο ελφηεηεο, ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

ζπζρεηίζνπκε ην πεξηερφκελφ ηνπο ηφζν κε ηα δεδνκέλα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηελ πεξίνδν έθδνζεο ηνπ εληχπνπ, φζν θαη κε πξνγελέζηεξεο 

θαηαζηάζεηο πνπ επεξέαζαλ θαη δηακφξθσζαλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζηε ρψξα καο.  
 

IV. Μεζνδνινγηθό Πιαίζην  
Ζ κειέηε ελφο παηδαγσγηθνχ πεξηνδηθνχ φπσο ε Παηδεία, κέζα ζην ηζηνξηθφ, 

θνηλσληθφ, ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην πνπ αλαπηχρηεθε, εληάζζεηαη ζην 

εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο ε νπνία θαη επηιέρηεθε γηα λα αλαιπζεί ην 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ ηεθκήξην θαη λα εμαρζνχλ ηα αλάινγα κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ηέζεθαλ. Ζ ηζηνξηθή έξεπλα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία ζπλδπάζηεθε κε ην εξκελεπηηθφ κεζνδνινγηθφ παξάδεηγκα. Πξφθεηηαη γηα ην 

ζπζηεκαηηθφ θαη αληηθεηκεληθφ εληνπηζκφ, ηελ εθηίκεζε θαη ηε ζχλζεζε καξηπξηψλ, 

κε ζθνπφ ηε ζεκειίσζε γεγνλφησλ θαη ηε ζχληαμε ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε 

ζπκβάληα ηνπ παξειζφληνο. Δίλαη, δειαδή, κηα αλαδφκεζε θαη αλαπαξάζηαζε κηαο 

πξνεγνχκελεο επνρήο κε θξηηηθφ πλεχκα θαη δηάζεζε (Borg, 1963 ζηνπο Cohen & 

Manion, 2000: 70 – 100).  

 Αξρηθά πξνζδηνξίζηεθε κε ζαθήλεηα ην αληηθείκελν κειέηεο (παηδαγσγηθφ 

πεξηνδηθφ Παηδεία ηνπ Μ. Κνπληνπξά) θαη ηέζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο 

εξγαζίαο. Παξάιιεια δηαηππψζεθε κηα ειέγμηκε εξεπλεηηθή ππφζεζε, ζπλαθή κε ηα 

εξσηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ. Υσξίο ππφζεζε ε ηζηνξηθή έξεπλα είλαη απιψο κηα 

άζθνπε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. Αθφκε θαη κεηά ηε δηαηχπσζε ηεο 

ππφζεζεο ν εξεπλεηήο πξέπεη ζπλερψο λα αζθεί απζηεξφ έιεγρν ζηα δεδνκέλα ηνπ 

ψζηε λα κε βξεζεί ζηε δχζθνιε ζέζε λα ζπγθεληξψλεη άζθνπα πιήζνο κε ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ κε ην ζέκα ηνπ (Borg, 1963 ζηνπο Cohen & Manion, 2000: 74 – 75). 

ηε ζπλέρεηα ζπγθεληξψζεθαλ φια ηα ηεθκήξηα πνπ αθνξνχζαλ ην πεξηνδηθφ 

(ηεχρε, ζπγγξαθείο, εθδνηηθφο νίθνο, βηνγξαθηθά ζηνηρεία αξζξνγξάθσλ). Ακέζσο 
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κεηά ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ην ζπγθεθξηκέλν 

έληππν θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπλδεζεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα κε απηφ. Γηα λα 

επηηεπρζεί ε παξαπάλσ ζχλδεζε κειεηήζεθε ην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, επηζηεκνληθφ, 

παηδαγσγηθφ, ηδενινγηθφ θαη θαιιηηερληθφ πεξηβάιινλ πνπ έδξαζαλ ηα ππνθείκελα 

παξαγσγήο θαη ζπγγξαθήο ησλ άξζξσλ ηνπ πεξηνδηθνχ. ε απηά ζπγθαηαιέγνληαλ 

ζηνηρεία ηφζν απφ ηνλ ειιαδηθφ φζν θαη απφ ηνλ εμσειιαδηθφ ρψξν, αθνχ νη 

επηξξνέο ησλ αηφκσλ ζπρλά εληνπίδνληαλ θαη εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο, 

εμαηηίαο ζπνπδψλ, κειεηψλ θαη επαθψλ κε μέλα ηδενινγηθά θαη επηζηεκνληθά 

ξεχκαηα. ε αξθεηά ζεκεία ρξεηάζηεθε λα γίλεη αλαδξνκή ζε πξνγελέζηεξεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο Παηδείαο, αθνχ ην ζχγρξνλν κε απηήλ 

πιαίζην δηακνξθψζεθε απφ γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα. Ζ 

αλαδφκεζε απηή ηνπ παξειζφληνο πξέπεη λα πεξηέρεη κηα νιηζηηθή νπηηθή ηνπ ππφ 

έξεπλα αληηθεηκέλνπ, ε νπνία λα πεξηθιείεη θαη λα εμεγεί πιεπξέο ηεο αλζξψπηλεο 

δξάζεο πνπ λα έρνπλ ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη 

ηζηνξηθφ πιαίζην (Hill and Kerber, 1967 ζηνπο Cohen & Manion, 2000: 77). Ζ 

επάξθεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ κέζσ πξσηνγελψλ θαη 

δεπηεξνγελψλ πεγψλ, πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ άιισλ θαη ληνθνπκέλησλ ειέγρηεθε κε 

εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή θξηηηθή, πξηλ ιεθζεί ηειηθά ππφςε.  

ζν αθνξά ηελ εξκελεπηηθή κέζνδν κε ηελ νπνία δνχιεςα, βαζίδεηαη ζηελ 

παξαδνρή φηη αλάκεζα ζε νπνηνδήπνηε δεκηνχξγεκα ηνπ αλζξσπίλνπ πλεχκαηνο 

(γξαπηφ, πξνθνξηθφ, θαιιηηερληθφ) θαη ζηελ θαηαλφεζή ηνπ, κεζνιαβεί κηα 

πλεπκαηηθή δηεξγαζία πνπ απαηηείηαη ψζηε ην ζθεπηφκελν ππνθείκελν λα θαηαλνήζεη 

ην αληηθείκελν κε ην νπνίν αζρνιείηαη. Υξένο ηεο εξκελεπηηθήο κεζφδνπ είλαη ε 

ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε φισλ ησλ πλεπκαηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα γεθπξψζνπλ ηελ 

απφζηαζε πνπ πεξηγξάςακε. Ο εξκελεπηήο πξνβαίλεη ζε δηαδνρηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ 

ππφ έξεπλα αληηθεηκέλνπ, κε θάζε λέα πξνζέγγηζε λα βαζίδεηαη ζηηο πξνγελέζηεξέο 

ηεο θαη λα θαξπψλεηαη φια ηα νθέιε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ παιαηφηεξε 

ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία. Έηζη δηεπξχλεηαη ε εξκελεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, αθνχ θάζε 

θνξά μεθηλάεη κε κεγαιχηεξε βάζε δεδνκέλσλ (Leo Roth, 1978 ζην Ππξγησηάθεο, 

2002: 146).  

Γηα λα κπνξέζσ ινηπφλ λα πξνζεγγίζσ επηζηεκνληθά νξζά ην ζπγθεθξηκέλν 

ηζηνξηθφ ηεθκήξην, θαηά ηελ πξψηκε επαθή κνπ κε απηφ, ελεξγνπνηήζεθαλ φιεο νη 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ππήξραλ ζηελ δηάζεζή κνπ, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα πξψηε 

πξνζέγγηζε ηνπ πεξηνδηθνχ (πξν-θαηαλφεζε).  

Έπεηηα, βαζηδφκελνο ζε απηήλ ηελ πξψηε εκπεηξία, επηρείξεζα λέεο 

πξνζπάζεηεο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ήηαλ εκπινπηηζκέλε κε φιν θαη πεξηζζφηεξε 

εκπεηξία, ε νπνία επέθεξε δηαδνρηθά κεγαιχηεξε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ 

εξεπλνχκελνπ αληηθεηκέλνπ. Γειαδή ζέηνληαλ ζπλερψο λέα εξσηήκαηα, βαζκνχ 

πξψηεο θαηαλφεζεο, ηα νπνία πξνέθππηαλ απφ ηε κεγαιχηεξε θαη βαζχηεξε επαθή 

κε ην αληηθείκελν έξεπλαο θαζψο θαη κε ην ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηφ 

θηλνχληαλ. ηγά – ζηγά δεκηνπξγήζεθαλ δηαδνρηθνί εξκελεπηηθνί θχθινη, απφ 

ζπλερφκελεο πλεπκαηηθέο δηεξγαζίεο  θαη θαηαλνήζεηο, νη νπνίεο ήηαλ φιν θαη πην 

δηεπξπκέλνη. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην παξαπάλσ κνληέιν 

απνηειεί ε ζπλάθεηα ηνπ «φινπ» πξνο ην «επηκέξνπο» θαη αληίζηξνθα. Γειαδή, θάζε 

θνκκάηη ηνπ εξκελεπηηθνχ θχθινπ πξέπεη λα ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην ζχλνιφ ηνπ, 

αθνχ ην έλα δελ κπνξεί λα ππάξμεη ρσξίο ην άιιν. Ο εξκελεπηήο πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα, κεηά απφ θάζε λέα θαηαλφεζε, λα επηζηξέθεη ζηηο πξνεγνχκελεο θαη λα 

ηηο βιέπεη πηα κε άιιν κάηη, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ πξφζθαηε γλψζε πνπ θαηέθηεζε. 
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Απηή ηνπ ε ηθαλφηεηα πξέπεη λα κπνξεί λα εθθξάδεηαη θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ πεγψλ 

θαη ησλ ηζηνξηθψλ ληνθνπκέλησλ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ (Ππξγησηάθεο, 2002: 148).   

Χο ηέινο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηέζεθε ε απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο. πλερήο ζηφρνο κνπ ήηαλ 

επίζεο, ε ζσζηή πιεξνθφξεζε ησλ αλαγλσζηψλ γηα ηα ζπκβάληα πνπ 

πξαγκαηεχνκαη, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη εξκελείεο λα γίλνπλ κε επηζηεκνληθά 

θξηηήξηα, εχθνια ειεγρφκελα απφ ηνλ θαζέλα πνπ ζα ζειήζεη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία 

δηαζηαχξσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαζέησ. 

 

V. Σν Παηδαγωγηθό Πεξηνδηθό ωο έλλνηα  
Ο Μίιηνο Κνπληνπξάο ζην εηζαγσγηθφ άξζξν ηεο Παηδείαο, ην νπνίν ζα κειεηεζεί 

εθηελψο ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, πξνινγίδεη ην έληππφ ηνπ σο ξγαλν 

αλακνξθσηηθήο Παηδαγσγηθήο Πξνζπάζεηαο, εληάζζνληάο ην εμαξρήο ζηνλ επξχ 

ρψξν ησλ παηδαγσγηθψλ πεξηνδηθψλ. Σα ηειεπηαία πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη ζηα 

πλεπκαηηθά δεκηνπξγήκαηα ηεο επνρήο ηνπο. ηνηρεία απφ ηελ ηζηνξία ηνπ 

πεξηνδηθνχ ηχπνπ θάζε ρψξαο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε ησλ 

πεξηνδηθψλ πνπ θπθινθνξνχλ εθεί ζε ζπγθεθξηκέλεο επνρέο, θαζψο θαη γηα ηνπο 

δείθηεο θπθινθνξίαο ηνπο, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο πλεπκαηηθήο 

δσήο. Σα είδε ησλ πεξηνδηθψλ δελ είλαη ηα ίδηα φιεο ηηο επνρέο. Μεηαβάιινληαη φπσο 

κεηαβάιινληαη θαη νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο θπθινθνξνχλ. Σν ηειεπηαίν είλαη 

έλα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ην νπνίν κπνξεί λα ζπλεθηηκεζεί καδί κε φια εθείλα πνπ 

επηηξέπνπλ λα δηακνξθψζνπκε ζηαδηαθά κηα νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ εθδνηηθή 

θίλεζε θαη ηα ηδενινγηθά κελχκαηα κηαο επνρήο (Μπαιηά, 2000: 19 – 20).  
Σα παηδαγσγηθά πεξηνδηθά είλαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη δηαζέηνπλ ηα 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηέγξαςα παξαπάλσ. Σν πεξηερφκελφ ηνπο 

αλαθέξεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκαηηθφ πεδίν: άξζξα, πξαγκαηείεο πξσηφηππεο ή 

κεηαθξαζκέλεο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν ηεο αγσγήο, ηελ παηδαγσγηθή σο ζεσξία 

θαη πξαθηηθή, ηε δηδαθηηθή δηαθφξσλ καζεκάησλ, ηε ιεηηνπξγία θαη ηα πξνβιήκαηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο καζεηέο, ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θ.ά. Ζ 

ζεκαηνινγία ηνπο, κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, δηεπξχλεηαη παξάιιεια κε ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ ηνπο (Μπαιηά, 2000: 

22).  

 Αθφκε, πξέπεη λα αλαθέξσ φηη ζηε Μεγάιε Παηδαγσγηθή Δγθπθινπαίδεηα, ζην 

ιήκκα «Παηδαγσγηθά Πεξηνδηθά», αλαθέξεηαη φηη γηα ηελ θπθινθνξία θαη ηελ 

απήρεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πεξηνδηθνχ, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ άιια έληππα, 

απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο: «Σν πλεπκαηηθφ επίπεδν ηνπ αλαγλσζηηθνχ 

θνηλνχ λα είλαη πςειφ θαη λα δηαζέηεη εμαζθεκέλε θξηηηθή ηθαλφηεηα. ζν κηθξφηεξε 

είλαη ε κφξθσζε ηνπ απνδέθηε ηφζν κηθξφηεξε ζα είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

παηδαγσγηθνχ πεξηνδηθνχ απφ ηα άιια πεξηνδηθά έληππα θαη αζζελέζηεξε ε επίδξαζή 

ηνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαγλψζηεο ηνπ» (Ενκπαλάθεο, 1968: 498).  
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ΜΔΡΟ Α΄ 

Σν ηζηνξηθό θαη ηδενινγηθό πιαίζην 

 
1. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξά 
Ο Μίιηνο Κνπληνπξάο γελλήζεθε ην 1889 ζην ρσξηφ θφπειν ζηνλ θφιπν ηεο Γέξαο 

ζηε Μπηηιήλε. Σελ αγάπε ηνπ γηα ηα γξάκκαηα ηελ φθεηιε ζηνλ παηέξα ηνπ Γεψξγην 

Κνπληνπξά, ν νπνίνο αζρνιήζεθε πνιχ κε ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ ηνπ. Σν 1896 

γξάθεηαη ζην 4/ηάμην Γεκνηηθφ ρνιείν ηνπ θνπέινπ ελψ ην 1900 πεγαίλεη ζην 

«Διιεληθφ ρνιείν» Παπάδνπ Γέξαο. Ζ καζεηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ζπλερίδεηαη ην 

1903 φπνπ θνηηά ζην  Γπκλάζην ηεο Μπηηιήλεο.  

Μηα μερσξηζηή πεξίνδνο ηεο δσήο ηνπ μεθηλάεη ην 1905, φηαλ θαη γίλεηαη 

ζπλδξνκεηήο ζην πεξηνδηθφ «Γηάπιαζε ησλ Παίδσλ». Δθεί γξάθεη κηθξά άξζξα 

(κάιηζηα ζε άξηζηε θαζαξεχνπζα).  Άιιεο αζρνιίεο ηνπ απφ ηα καζεηηθά ηνπ ρξφληα 

ήηαλ ε πνίεζε, ην ζέαηξν θαη ε κεηάθξαζε ζεαηξηθψλ έξγσλ απφ ηελ αξραία ζηελ 

δεκνηηθή. 

Σν 1907 παίξλεη ην απνιπηήξηφ ηνπ απφ ην Γπκλάζην 

Μπηηιήλεο θαη θαηφπηλ εγγξάθεηαη ζηε Φαξκαθεπηηθή 

ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα λα ηθαλνπνηήζεη 

ηελ επηζπκία ηνπ παηέξα ηνπ, αιιά δπν κήλεο αξγφηεξα 

κεηαγξάθεηαη ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ ηδίνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Δθεί κε ην ςεπδψλπκν Μίιηνο Λέζβεο, 

δεκνζηεχεη πνηήκαηα θαη πεδνγξάθεκά ηνπ ζην 

πεξηνδηθφ «Ο Ννπκάο» ηνπ Γ. Σαγθφπνπινπ 

(Καξάκελαο, 2005: 21). 

 
[δίπια: Φνηηεηήο ζηελ Αζήλα, απφ ηελ 
 θνηηεηηθή ηνπ ηαπηφηεηα (1907 – 1908), Καξάκελαο, 2005: 154] 

 

ηαζκφο ζηελ αθαδεκατθή, θνηλσληθή θαη γισζζηθή ηνπ πνξεία απνηειεί ην έηνο 

1910 φπνπ θαη ηδξχεη καδί κε ηνπο Β. Ρψηα, Γ. Κνξδάην, Φ. Γξαγνχκε, Α. 

Ξελφπνπιν, Μ. Γθηψλε, Μάλν Βηηάιε θ.ά. ηε «Φνηηεηηθή πληξνθηά». Δπίζεο, ηελ 

ίδηα ρξνληά ζπκπνξεχεηαη γηα πξψηε θνξά κε ηνλ Δθπαηδεπηηθφ κηιν (Γεκαξάο, 

1985, η. Α΄: ι΄). 

Έλα ρξφλν κεηά, ην δηάζηεκα 1911 – 1912, θπθινθνξνχλ ζην πεξηνδηθφ  

«Ννπκάο» δχν δηθά ηνπ δξάκαηα, «Ο άξξσζηνο» θαη ην «Μπαιζακσκέλν Αγφξη». 

Δπίζεο, ηελ ίδηα πεξίνδν θάλεη δηαιέμεηο γηα ηε δσγξαθηθή. αλ θνηηεηήο αζρνιείηαη 

κε αξραία ειιεληθά θείκελα. Μεηαθξάδεη θαη ζρνιηάδεη, ζηε ζεηξά ησλ εθδφζεσλ 

Αξραίσλ πγγξαθέσλ ηνπ Εαραξφπνπινπ, ην έξγν ηνπ Πινχηαξρνπ «Πεξί παίδσλ 

αγσγήο». Πξφθεηηαη γηα έλα πξψηκν πηζαλφ δείγκα ησλ αλεζπρηψλ ηνπ. Αθφκε, ην 

1912 μεθηλά ζπλεξγαζία κε ην πεξηνδηθφ «Υαξαπγή» (Καξάκελαο, 2005: 38).  

Δπηζηξέθνληαο ζηελ δξάζε ηνπ ζηε Φνηηεηηθή πληξνθηά, πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε κηα εκεξνκελία νξφζεκν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζχιινγν. Απηή είλαη ε 

28/2/1911. Σφηε ν Κνπληνπξάο ζπλέηαμε ηε δηακαξηπξία ηεο Φνηηεηηθήο πληξνθηάο 

έλαληη ησλ ζπθνθαληψλ ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Παξαιήπηεο, φπσο έγξαθε, ήηαλ ν ιαφο 

(«Πξνο ην ιαφ» ν ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ). Μέζσ απηήο ηεο δεκνζίεπζεο απαληνχζε 

ζηηο θαηεγνξίεο ησλ θαζαξεπνπζηάλσλ έλαληη ησλ δεκνηηθηζηψλ ηνπο νπνίνπο νη 

πξψηνη θαηεγνξνχζαλ σο πξνδφηεο, ερζξνχο ηεο παηξίδαο θαη ηεο ζξεζθείαο θαη 

αθφκε φηη ζηξέβισλαλ ηηο γξαθέο.   
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Σν 1912 μεθηλάεη έλα κεγάιν θεθάιαην ζηε δσή ηνπ Κνπληνπξά, ε 

ελαζρφιεζή ηνπ κε ηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα ηεο παηξίδαο ηνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο. 

Σε ρξνληά απηή θαηαηάζζεηαη εζεινληήο ζηε Λεζβηαθή Φάιαγγα, ε νπνία έρεη ζθνπφ 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο Μπηηιήλεο απφ ηνπο Σνχξθνπο. Μάιηζηα ην 1914 ζηξαηεχεηαη 

πξψηε θνξά γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (απφ ην Μάξηην κέρξη ην επηέκβξην). 

Παξάιιεια ζπλερίδεη ηηο θηινινγηθέο θαη θαιιηηερληθέο ηνπ αλαδεηήζεηο. Σν 1913 

κεηαθξάδεη ζηε δεκνηηθή θαη παξνπζηάδεη καδί κε άιινπο εξαζηηέρλεο εζνπνηνχο, 

ηνλ  «Οηδίπνδα Σχξαλλν» ηνπ νθνθιή ζην θνηλφ ηεο Γέξαο. Δπίζεο, κεηαθξάδεη 

ινγνηερληθά θείκελα απφ ηα γεξκαληθά. Σν έηνο 1915 

παίξλεη ην πηπρίν ηνπ ζηε θηινινγία θαη ζηηο 3 

επηεκβξίνπ δηνξίδεηαη ειιελνδηδάζθαινο ζην Διιεληθφ 

ρνιείν Βνιηζζνχ ηεο Υίνπ. Μεηά φκσο απφ 10 εκέξεο, 

ζηηο 13 επηεκβξίνπ, ζηξαηεχεηαη θαη πάιη, ιφγσ ηεο 

πνιηηηθή ξεπζηφηεηαο πνπ επηθξαηνχζε ηε ρξνληθή 

εθείλε πεξίνδν. ηηο 20/7/1916 απνζηξαηεχεηαη θαη 

επαλέξρεηαη ζηε ζέζε ηνπ ζην ζρνιείν ηεο Βνιηζζνχ γηα 

λα δηνξηζηεί ηειηθά ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο 

θαζεγεηήο ζηελ Δκπνξηθή ρνιή ηεο Υίνπ. Σν 1918 

ππεξεηεί ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία ζην ίδην λεζί θαη 

ηαπηφρξνλα ηνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ γίλεηαη 

ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Φηινηερληθνχ Οκίινπ ηεο Υίνπ θαη 

ζχκβνπινο ζην πξψην ηνπ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ηηο 

14/10/1919 απνζηξαηεχεηαη θαη επαλέξρεηαη ζηε ζέζε 

ηνπ ζηελ Δκπνξηθή ρνιή. ηε Υίν αλαπηχζζεη έληνλε θηινινγηθή δξάζε, 

παξάδεηγκα ηεο νπνίαο απνηειεί ε νκηιία ηνπ ην 1920 ζην Φηινηερληθφ κηιν Υίνπ κε 

ζέκα «Ο πνηεηήο Γξππάξεο». Σελ ίδηα ρξνληά ππνβάιιεη γηα πξψηε θνξά αίηεζε ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ, ε νπνία απνξξίπηεηαη 

γηα ηππηθνχο ιφγνπο. Δπίζεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ, παίξλεη κέξνο ζην 

πλέδξην Γεκνδηδαζθάισλ Υίνπ, φπνπ εθδίδεηαη ςήθηζκα ππέξ ηεο δεκνηηθήο 

γιψζζαο (Παληαδήο, 1984: 15 – 21) [πάλσ θσηνγξαθία ηνπ Κνπληνπξά κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ην 

κέησπν ηεο Μηθξάο Αζίαο (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄)] 

Σν 1922 ζηξαηεχεηαη γηα ηειεπηαία θνξά θαη βηψλεη 

ηελ πηθξή εκπεηξία ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο. 

Σελ 1ε Οθησβξίνπ απνζηξαηεχεηαη νξηζηηθά θαη 

επηζηξέθεη ζηε Υίν, ζηελ νπνία κέλεη γηα ιηγφηεξν 

απφ έλα ρξφλν αθνχ ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1923 

δηνξίδεηαη ζην Γπκλάζην Μπηηιήλεο. Σν ίδην έηνο 

δεκνζηεχεη ην άξζξν ηνπ, ζε δέθα ζπλέρεηεο, «Κιείζηε 

ηα ρνιεηά» ζηελ εθεκεξίδα ηεο Μπηηιήλεο 

«Κακπάλα» ηνπ ηξαηή Μπξηβήιε. ε απηά ηα 

θείκελα παίξλεη ζαθή ζέζε ζην πνιηηηθνθνηλσληθφ 

πξφβιεκα (φπσο ζεσξεί φηη είλαη) ηεο παηδείαο. Σν 

ίδην έηνο επηηπγράλεη ζε δηαγσληζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ππνηξνθία γηα ην εμσηεξηθφ κε ζέκα ηα 

παηδαγσγηθά θαη ηελ ςπρνινγία. Απφ ην επηέκβξην βξίζθεηαη ζην Μφλαρν θαη 

παξαθνινπζεί ζην Παλεπηζηήκην ηεο πφιεο καζήκαηα. Μειεηάεη Rousseau, 

Pestalozzi, Dewey, Montessori. πνπδάδεη πιάη ζηνλ Kerschensteiner θαη θάλεη 

πξαθηηθή ζηα ιεγφκελα «Δμνρηθά Παηδαγσγεία» [πάλσ – αξηζηεξά, θσηνγξαθία ηεο θνηηεηηθήο 

ηαπηφηεηαο ηνπ Κνπληνπξά, (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄)]. Σν 1924 ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Μφλαρν 
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ελψ ην 1925 ζπλερίδεη ηε κεηεθπαίδεπζή ηνπ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Βεξνιίλνπ φπνπ 

παξαθνινπζεί καζήκαηα ςπρνινγίαο, παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο (Καξάκελαο, 

2005: 23 – 24).  

Σν 1926 είλαη ε ρξνληά ηεο επηζηξνθήο ηνπ 

Κνπληνπξά απφ ηε Γεξκαλία. Ολεηξεχεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα πξφηππν ζρνιείν. Γηνξίδεηαη 

αξρηθά δηεπζπληήο ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ 

εξξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα, ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 1926, δηεπζπληήο ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ 

Θεζζαινλίθεο (Γ.Θ.Θ.). Σελ ίδηα ρξνληά 

πξνζβάιιεηαη απφ ηχθν θαη παίξλεη αλαξξσηηθή 

άδεηα [αξηζηεξά θσηνγξαθία ηνπ Κνπληνπξά καδί κε ηελ Μαξία 

Ακαξηψηνπ ζην θαξάβη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηελ Γεξκαλία, 

επηέκβξηνο 1926 (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄)].  

Έηζη θηάλεη ε εκεξνκελία ζηαζκφο γηα ηε 

κεηέπεηηα πνξεία ηνπ, ε 30 Μαΐνπ ηνπ 1927, 

φπνπ αλαιακβάλεη επίζεκα ηε δηεχζπλζε ηνπ 

Γ.Θ.Θ. Δθεί αξρίδεη ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ησλ 

γισζζηθψλ θαη παηδαγσγηθψλ αξρψλ ηνπ 

(Καξάκελαο, 2005: 25).  

Μεηά απφ πεξίπνπ έλαλ ρξφλν, ην 1928, 

ξεζπνχλ ηα ιεγφκελα «Γηδαζθαιεηαθά», κε 

αθνξκή ηνλ πξσηνπνξηαθφ ηξφπν δηεχζπλζεο πνπ εθαξκφδεη ζην Γ.Θ.Θ. θαη θπξίσο 

ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζάγεη ζηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο (ρξήζε δεκνηηθήο) θαη 

άιισλ καζεκάησλ (γπκλαζηηθήο, θαιιηηερληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θ.η.ι.). Σνπ 

πξνζάπηνληαη  θαηεγνξίεο γηα αζεΐα, έθιπζε εζψλ θαη αληεζληθή δηδαζθαιία. Σν 

ππνπξγείν παηδείαο ζηέιλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζχκβνπιν Γεψξγην Παιαηνιφγν λα 

δηεμάγεη αλαθξίζεηο θαη λα δηαιεπθάλεη ηελ ππφζεζε. Ο Κνπληνπξάο απαιιάζζεηαη 

νξηζηηθά απφ ηηο θαηεγνξίεο ην 1929 (Γεκαξάο, 1985, η. Β΄: 315 – 427).  

Σν 1930 μεθηλάεη έλα λέν θεθάιαην ζηελ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ 

Κνπληνπξά, απηφ ηνπ πκβνχινπ ζην λέν-ηδξπζέλ Γλσκνδνηηθφ Δθπαηδεπηηθφ 

πκβνχιην ηεο θπβέξλεζεο Δι. Βεληδέινπ επί ππνπξγείαο Γ. Παπαλδξένπ. Απφ ηε 

ζέζε απηή επηκειείηαη ηελ εηζαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Νέσλ Διιεληθψλ ζηε 

Μέζε Δθπαίδεπζε, ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ζηελ 

ίδηα βαζκίδα θαη ηε δηδαζθαιία ηεο Γξακκαηηθήο θαη ηνπ πληαθηηθνχ ηεο δεκνηηθήο 

ζην Γπκλάζην. Παξάιιεια εηζεγείηαη ηελ επξεία ρξήζε βηβιηνζεθψλ κε ηελ νδεγία 

“πεξί ησλ ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ”, ζηελ νπνία νξίδεηαη ππνρξεσηηθή ε ίδξπζε 

βηβιηνζεθψλ ζηα ζρνιεία. Γηα ην ζρεδηαζκφ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο αληιεί 

παξαδείγκαηα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ζηηο νκάδεο εξγαζίαο ζην Γ.Θ.Θ. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1933 δεκνζηεχεη ζην πεξηνδηθφ Ηδέα (δηεπζπληήο ν . 

Μειάο) θαη ζηα ηεχρε 4 & 5 άξζξν κε ηίηιν «Ζ ζέζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηε ζεκεξηλή 

εθπαίδεπζε», ζην νπνίν εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηε ζεκαζία ηεο δεκνηηθήο 

γιψζζαο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, θαζψο θαη ηνλ ξφιν πνπ 

νθείινπλ λα επηηειέζνπλ νη άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο. Σν ίδην 

έηνο, εμαηηίαο ησλ ξαγδαίσλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο πηψζεο ηεο θπβέξλεζεο 

Βεληδέινπ, ην γλσκνδνηηθφ ζπκβνχιην αιιάδεη ζχζηαζε θαη κεηψλεη ηηο ζέζεηο ηνπ. 

Με πξφζρεκα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ν Κνπληνπξάο απνιχεηαη ελψ επέξρεηαη θαη 

θαηάξγεζε ησλ αιιαγψλ πνπ εηζήγαγε. ηηο 29 Απξηιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο πξνζθεχγεη 

ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα αθχξσζε ηεο απφιπζήο ηνπ κε πιεξεμνχζην 
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δηθεγφξν ηνλ Θ. Σζάηζν. Ζ αίηεζή ηνπ απνξξίπηεηαη ζηηο 16 Οθησβξίνπ. Σειηθά ζηηο 

16 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1934, κε δηάηαγκα πνπ δεκνζηεχηεθε ζηε εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, απνιχεηαη νξηζηηθά «σο πζηεξψλ σο πξνο ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ 

ινηπψλ ζπλαδέιθσλ ηνπ». Σνλ Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ πξνζθεχγεη ζην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα ζπληαμηνδνηηθά ζέκαηα θαη δηθαηψλεηαη (Καξάκελαο, 

2005: 27). 

Σελ επφκελε ρξνληά (1934) ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε ηεο Δηαηξίαο Διιήλσλ 

Λνγνηερλψλ, ελψ ην 1935 ηδησηεχεη θαη πξνεηνηκάδεη ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ 

(Παληαδήο, 1984: 27).  

Μεηά απφ ιίγνπο κήλεο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1936, αξρίδεη ε εθδνηηθή ηνπ 

πξνζπάζεηα κε ην πεξηνδηθφ Παηδεία, ην νπνίν ηηηινθνξείηαη «ξγαλν 

αλακνξθσηηθήο παηδαγσγηθήο πξνζπάζεηαο». Χο ζθνπφο ηνπ ηίζεηαη, απφ ην πξψην 

ηεχρνο, ε αλαγέλλεζε ηνπ ηφπνπ κέζα απφ ηελ παηδεία. Πξνυπνζέζεηο γηα λα ζπκβεί 

απηφ είλαη ε ειεπζεξία θαη ε δεκνθξαηία. ηελ πνξεία ζα ζπλεξγαζηεί κε αλζξψπνπο 

ησλ γξακκάησλ θαη ησλ επηζηεκψλ φπσο νη: Παπαλνχηζνο, Αξρνληίδεο, Ρ. Ηκβξηψηε, 

Μ. Ακαξηψηνπ, Γ. Κνξδάηνο, Δ. Λακπξίδε θ.ά. Πξνιαβαίλεη λα εθδψζεη κφλν 6 

ηεχρε γηαηί ε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά απαγνξεχεη ηε ζπλέρηζή ηνπ, αθνχ ν 

Κνπληνπξάο αξλείηαη λα ππνγξάςεη δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο επηηαγέο ηνπ 

θαζεζηψηνο.  

Σν 1937 παληξεχεηαη ζηε Εαγνξά ηνπ Πειίνπ ηελ Οιπκπία Γεκνχια, 

καζήηξηά ηνπ ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο, κε θνπκπάξν ηνλ Αιέμαλδξν 

Γεικνχδν, ελψ ην 1938 γελληέηαη ν κνλάθξηβνο γηνο ηνπ Λίλνο. ε επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν ηδησηεχεη. ηηο 13 Απξηιίνπ ηνπ 1940 πεζαίλεη ζην λνζνθνκείν Δπαγγειηζκφο 

ηεο Αζήλαο φπνπ είρε εηζαρζεί εθηάθησο γηα εγρείξηζε ζηνκάρνπ. Μεηά ην ζάλαηφ 

ηνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν Η & Π. Εαραξφπνπινπ ην έξγν ηνπ «Πινπηάξρνπ, 

Πεξί Παίδσλ Αγσγήο» (Καξάκελαο, 2005: 28).  

 

2. Σν ηζηνξηθό πιαίζην 

Σν πεξηνδηθφ Παηδεία ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξά, αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο, δελ 

είλαη έλα μεθνκκέλν θαηλφκελν απφ ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ, αιιά αληίζεηα, απνηειεί έλα γέλλεκα 

φισλ απηψλ ησλ ζπλζεθψλ, εκπνηηζκέλν κε ηελ ηδενινγηθή θαη επηζηεκνληθή 

ηνπνζέηεζε ηνπ εθδφηε ηνπ. Ζ εθπαηδεπηηθή πνξεία ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξά, απφ ηε 

λεαληθή αθφκε ειηθία ηνπ κέρξη ηελ σξηκφηεξε πεξίνδν ηεο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

ηνπ, είλαη θαη απηή επεξεαζκέλε βαζηά απφ ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο έδεζε ν 

έιιελαο παηδαγσγφο θαη ηηο επηινγέο ηνπ ζε θαίξηεο ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ. 

ε απηήλ ηελ εξγαζία ζα επηδηψμνπκε λα κειεηήζνπκε ην θχθλεην παηδαγσγηθφ ηνπ 

πφλεκα, ηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα έθδνζε ελφο παηδαγσγηθνχ εληχπνπ, ζε κηα 

ηαξαγκέλε πεξίνδν ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, κε ην θάζκα ηνπ θαζηζκνχ λα πιαλάηαη 

έληνλα πάλσ απφ φιε ηελ Δπξψπε θαη λα πξνζγεηψλεηαη ηειηθά, κε ηε δηθηαηνξία ηνπ 

Μεηαμά, θαη ζηε ρψξα καο ην 1936, ρξνληά έθδνζεο ηεο Παηδείαο.  

 ην ζεκείν απηφ ζα παξνπζηάζνπκε κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ηηο 

νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο απφ ην 1928 κέρξη ηελ έθδνζε ηεο 

Παηδείαο. Ζ επηινγή ηεο ρξνληθήο απηήο αθεηεξίαο γίλεηαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

ιφγνπο.  

Καηαξρήλ, πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ ηειεπηαία πεξίνδν ηνπ βεληδειηζκνχ 

(1928 – 1933) θαη ηελ χζηαηε πξνζπάζεηα ηνπ κεγάινπ απηνχ έιιελα πνιηηηθνχ λα 

επηθέξεη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, ζην ρψξν ηεο παηδείαο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο. 
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Δίλαη επίζεο ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν επηζηξέθνληαο ν Κνπληνπξάο 

απφ ηε Γεξκαλία (δπν ρξφληα λσξίηεξα – 1926) αλαιακβάλεη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Θειέσλ Θεζζαινλίθεο (1927) θαη ελεξγνπνηείηαη ζηα εθπαηδεπηηθά 

δξψκελα ηεο ρψξαο απφ ζέζε καρφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ (έρνπλ πξνεγεζεί κφλν νη 

παξεκβάζεηο ηνπ σο θνηηεηήο κέζσ ηεο Φνηηεηηθήο πληξνθηάο θαη ε ζεηξά ησλ 

άξζξσλ ηνπ «Κιείζηε ηα ρνιεηά», ιίγα ρξφληα λσξίηεξα).  

Σν 1929, έλα ρξφλν κεηά ηελ αθεηεξία πνπ ζέζακε, είλαη ε ρξνληά 

νπζηαζηηθήο δηάιπζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, πεξίνδνο θνκβηθψλ γεγνλφησλ γηα 

ην δεκνηηθηζηηθφ θίλεκα. Γεκηνπξγνχληαη λέεο, πην ξηδνζπαζηηθέο ηάζεηο κεηαμχ ησλ 

ηάμεσλ ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη αλαδχνληαη λέα δηαθπβεχκαηα ζηνλ ηδενινγηθφ ρψξν 

ηεο αξηζηεξάο.  

Αθφκε, ηελ ίδηα ρξνληά (1929), πεζαίλεη ν Φπράξεο, ν νπνίνο δε ζπγρψξεζε 

πνηέ ην ζπκβηβαζκφ ηνπ Δθ. Οκίινπ, ςεθίδεηαη επίζεο ην Ηδηψλπκν θαη ε θπβέξλεζε 

Βεληδέινπ, κε ππνπξγφ παηδείαο αξρηθά ηνλ Κ. Γφληηθα θαη αξγφηεξα ην Γ. 

Παπαλδξένπ, πξνρσξάεη ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε κε ηελ νπνία επηρεηξεί ηελ 

εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο ζην Γπκλάζην θαζψο θαη ηε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ, γηα 

πξψηε θνξά, απφ κεηάθξαζε. ηε κεηαξξχζκηζε απηή θαζνξηζηηθφ ξφιν αλέιαβε θαη 

ν Μ. Κνπληνπξάο (κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην Γηδαζθαιείν Θειέσλ 

Θεζζαινλίθεο ην 1930) σο  Δθπαηδεπηηθφο χκβνπινο ηνπ επηθνξηηζκέλνπ γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γλσκνδνηηθνχ ζπκβνπιίνπ (Καξάκελαο, 

2005: 115 – 116). 

Σέινο, ε ρξνληθή απηή πεξίνδνο θξίλεηαη ζεκαληηθή γηαηί ραξαθηεξίδεηαη απφ 

γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ παξαθκή ηνπ βεληδειηζκνχ, ζηε δξακαηηθή κεηαζηξνθή 

ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο πξνο πεξηζζφηεξν 

ζπληεξεηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πξνεγήζεθε αιιά θαη 

αθνινχζεζε ηελ επίζεκε πηψρεπζε ηνπ θξάηνπο ην 1932.  
 

3. Οη νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλωληθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηόδνπ 

1928 – 1936  
Ζ πεξίνδνο κεηά ην 1928 πνπ πεξηιάκβαλε θαη ηελ ηειεπηαία δηαθπβέξλεζε ηεο 

ρψξαο απφ ηνλ Δι. Βεληδέιν (1928 – 1933), ζηηγκαηίζηεθε απφ κηα ζεηξά ξαγδαίσλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απνηέιεζκα θαη ηεο 

επηξξνήο πνπ αζθήζεθε ζηε ρψξα καο απφ ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ δηεζλψλ 

πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπζρεηηζκψλ πνπ ίζρπζαλ ζε επξσπατθφ θαη παγθφζκην 

επίπεδν. Ζ ηαπηφρξνλε ζπκβνιή νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, πνπ επέδξαζαλ 

ζηελ νηθνλνκηθή δνκή θαη ζηελ ηδενινγηθή ππεξδνκή ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ 

ηεο πεξηφδνπ απηήο, επεξέαζαλ αλαπφθεπθηα θαη ηελ ηξνπή πνπ πήξε ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ηφζν ηνπ Φηιειεχζεξνπ θφκκαηνο, φζν θαη απηψλ πνπ 

αθνινχζεζαλ ηελ πηψζε ηνπ Βεληδέινπ ην 1932, αξρηθά κε ηελ αλάδπζε ζηελ 

εμνπζία ζπληεξεηηθφηεξσλ δπλάκεσλ (Λατθφ Κφκκα) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ 

πνιηηηθή απνζηαζεξνπνίεζε πνπ νδήγεζε ζηελ θαηάιπζε ηεο δεκνθξαηίαο απφ ην 

θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ ηνπ 1936 (Υαηδεησζήθ, 2002: 41).  

ε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ην θξαρ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1929 θαη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ηφηε, αλέηξεςαλ 

ζεκαληηθά ην κεραληζκφ αλαπαξαγσγήο ηνπ ειιεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

ηε βνήζεηα ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ πνπ ίζρπε κέρξη ηφηε. Αλάινγεο εμειίμεηο 

ζεκεηψζεθαλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, επεξεάδνληαο πνιιά θξάηε ηεο γεξαηάο επείξνπ 

αιιά θαη ηελ Ακεξηθή. Ζ ηειεπηαία, απφ ηελ νπνία μεθίλεζε θαη ε θξίζε, δέρηεθε 

θαίξηα ρηππήκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο νηθνδνκήκαηνο. Απφ ην 
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1929 σο ην 1933 ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο έπεζε απφ 

ηα 103 δηζεθαηνκκχξηα ζηα 56 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ 

Ακεξηθαλψλ κεηψζεθαλ πεξίπνπ ζην κηζφ. Ζ αλεξγία θάιπαδε αγγίδνληαο ηα δέθα 

εθαηνκκχξηα (ζρεδφλ ην 20% ηεο εξγαηηθήο δχλακεο). Πάξα πνιιέο ηξάπεδεο 

έθιεηζαλ, ε βηνκεραληθή παξαγσγή κεηψζεθε ζην κηζφ, ελψ αλάινγε ήηαλ θαη ε 

κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Ζ πεπνίζεζε ησλ ππνζηεξηθηψλ 

ηνπ δφγκαηνο φηη ε ζεκειηψδεο δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ηζρπξή θαη φηη εθείλν 

πνπ ρξεηαδφηαλ ε ρψξα ήηαλ κφλν ε απηνπεπνίζεζε, αθνχ ε νηθνλνκία ζα 

ζεξαπεπφηαλ κφλε ηεο, δελ κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ηε κεγάιε χθεζε. Σν ίδην δελ 

κπνξνχζαλ λα θάλνπλ θαη δειψζεηο πνπ κεηαηφπηδαλ ηελ επζχλε ζηνπο εξγάηεο, 

φπσο ηνπ Henry Ford, ν νπνίνο ππνζηήξηδε ηνλ Μάξηην ηνπ 1931 φηη ππήξραλ πνιιέο 

δνπιεηέο αλ θάπνηνο ήζειε λα εξγαζηεί, αιιά κεηά απφ κεξηθέο εβδνκάδεο ν ίδηνο 

απέιπζε 75.000 εξγάηεο. Πνηέ άιινηε ηφζνη πνιινί Ακεξηθαλνί δελ είραλ ππνθέξεη 

ηφζν πνιχ θαη αθφκε θαη εθείλνη πνπ είραλ ζπίηη, δνπιεηά θαη ηξνθή έλνησζαλ θφβν 

κπξνζηά ζην θάζκα ηεο αλεξγίαο, ηεο απψιεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπο θαηαζέζεσλ 

θαη ηεο θαηάξξεπζεο ηεο νηθνλνκίαο (Γξφιιηνο, 2011: 12 – 13).  

Πάλησο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηα αδηέμνδα ηεο νηθνλνκίαο είραλ θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηνπο πεξίπνπ έλα ρξφλν πξηλ ηελ εθδήισζε ηεο δηεζλνχο θξίζεο ην 1929. 

Δπέδξαζε αξρηθά ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο απνηπρίαο ησλ γεσξγηθψλ ζνδηψλ ησλ 

εηψλ 1927 θαη 1928, αιιά ε θαηάζηαζε ρεηξνηέξεπζε θαη απφ ηελ αληηπιεζσξηζηηθή 

πνιηηηθή πνπ πξνεηνίκαζε θαη αθνινχζεζε  γηα ηε λνκηζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε ηνπ 

Μαΐνπ ηνπ 1928, ν ηφηε ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ Γεψξγηνο Καθαληάξεο (ππνπξγφο 

νηθνλνκηθψλ απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1926 σο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1928). Σα κφληκα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ην θξάηνο κε ην ηζνδχγην πιεξσκψλ 

αλαηξνθνδνηνχληαλ απφ ηε δαλεηαθή πνιηηηθή κέζσ εηζξνήο κεγάισλ μέλσλ 

θεθαιαίσλ. Με ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ 

έγηλε ε ζχλαςε λένπ κεγάινπ δαλείνπ γηα ηελ εθηέιεζε παξαγσγηθψλ έξγσλ. Ο 

Βεληδέινο έιπηδε φηη κε ηελ θίλεζε απηή ζα αλέηξεπε ηε δπζκελή θαηάζηαζε. κσο 

ε απνηπρία ησλ ζνδηψλ, πξνζηηζέκελε ζηηο ρακειέο απνδφζεηο ηεο γεσξγίαο ζε φια 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ζήκαηλε φηη ε θαηάζηαζε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ αγξνηψλ 

ήηαλ δξακαηηθή. ηα επφκελα ρξφληα νη θάηνηθνη αξθεηψλ νηθηζκψλ ηεο ππαίζξνπ 

έθηαζαλ ζε απειπηζηηθφ ζεκείν, κε ηελ πείλα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα κεηαηξέπεηαη 

απφ κεκνλσκέλε θαηάζηαζε ζε θνηλσληθφ θαηλφκελν (Υαηδεησζήθ, 2002: 43).   

Δπίζεο, ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ε θαηάζηαζε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ήηαλ ηδηαίηεξα δπζκελήο. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε 

επέηεηλε ην ήδε έληνλν πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο πνπ ππήξρε ζηε ρψξα απφ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. Σν έηνο 1932 ππήξμε ην ρεηξφηεξν απφ ηε ζθνπηά ηεο 

απαζρφιεζεο. Ζ πξνζθνξά εξγαηηθψλ ρεξηψλ ήηαλ κεγάιε ζε φια ηα επαγγέικαηα 

αιιά ε δήηεζε πνιχ πεξηνξηζκέλε. Σν 1933 ε θαηάζηαζε άξρηζε λα βειηηψλεηαη, 

σζηφζν ν ηφηε γεληθφο γξακκαηέαο ηεο ΓΔΔ Αξηζηείδεο Γεκεηξάηνο ππνιφγηδε ζε 

ζρεηηθφ ηνπ άξζξν, πσο νη άλεξγνη εθείλε ηε ρξνληά μεπέξαζαλ ηνπο 150.000 

(Φνπληαλφπνπινο, 2002: 323).  

 Ζ παξαηεηακέλε αλεξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ επεξέαζε θαζνξηζηηθά 

θαη έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θιάδνπο εξγαηψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απηφλ ησλ 

θαπλεξγαηψλ. Ζ πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ απφ ην 1926, ζην ιεγφκελν θαπληθφ 

δήηεκα, ήηαλ ε βαζκηαία κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαπλεξγαηψλ, σο κνξθή 

ειάηησζεο ηεο επηξξνήο ηνπο ζηνλ εξγαηηθφ ρψξν. Ήδε απφ ην 1927 – 1928 νη 

θαπλεξγάηεο είραλ ξηδνζπαζηηθνπνηήζεη ηε ζηάζε ηνπο κε καδηθέο θαη πνιπήκεξεο 

απεξγίεο. Ζ πνιηηηθή επηξξνή ηνπ ΚΚΔ είρε εμαπισζεί, ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηηο ηάμεηο 
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ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ηνπ ην ζπγθεθξηκέλν θφκκα 

ζηηο εθινγέο ηνπ 1928 ηα είρε επηηχρεη ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Καβάια πνπ ήηαλ 

θαηεμνρήλ θαπλνππφιεηο (Φνπληαλφπνπινο, 2002: 317).  

 ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 επαλήιζε αθφκε πην έληνλε ε δηακάρε 

κεηαμχ θαπλεξγαηψλ θαη θαπλεκπφξσλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Σνλ Απξίιην ηνπ 1936 

ζπλήιζε ζηε Θεζζαινλίθε ην πξψην θαπλεξγαηηθφ ζπλέδξην απφ ην νπνίν πξνέθπςε 

κηα λέα νκνζπνλδία, ε Παλειιαδηθή Καπλεξγαηηθή Οκνζπνλδία (ΠΚΟ), ε νπνία 

έλσζε φιεο ηηο παιαηφηεξεο. Απφξξνηα ηνπ ελσηηθνχ θιίκαηνο ήηαλ ε κεγάιε απεξγία 

ησλ θαπλεξγαηψλ ηεο Μαθεδνλίαο ηνλ Μάην ηνπ 1936. Ζ απεξγία είρε μεθηλήζεη ζηα 

ηέιε Απξηιίνπ, θνξπθψζεθε φκσο ζηηο 9 Μαΐνπ φηαλ θεξχρζεθε γεληθή απεξγία ζηε 

Θεζζαινλίθε. Καηάιεμε απηήο απνηέιεζε κηα ζεηξά ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 

αζηπλνκίαο θαη εξγαηψλ ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο, κε πνιινχο λεθξνχο θαη 

ηξαπκαηίεο θαη εκπινθή ηνπ ζηξαηνχ ψζηε λα ειεγρηεί ε θαηάζηαζε 

(Φνπληαλφπνπινο, 2002: 318).  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη ελέξγεηεο θαη νη ζηάζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο Βεληδέινπ φηαλ μέζπαζε ε θξίζε ην 1929 δελ κπνξνχλ λα θαηαλνεζνχλ 

παξά κφλν κέζα ζην πιαίζην ησλ κεηαπνιεκηθψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο 

Διιάδαο ηα νπνία ήηαλ ηεξάζηηα. Οη πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ζηηγκαηίζηεθαλ απφ 

καθξνρξφληνπο πνιέκνπο νη νπνίνη αλαζηάησζαλ νηθνλνκηθά ηελ παιαηά Διιάδα. Ζ 

ρψξα δελ είρε ην ρξφλν λα αλαπηχμεη ηα πινχζηα εδαθηθά ηεο θέξδε. Ζ καδηθή εηζξνή 

πξνζθχγσλ ζπλέβε ζε κηα πεξίνδν πνπ ηα ειιεληθά δεκφζηα νηθνλνκηθά βαξχλνληαλ 

απφ ζηξαηησηηθά έμνδα ελψ ε Διιάδα ήηαλ απνθιεηζκέλε απφ ηηο ρξεκαηαγνξέο ηεο 

Δπξψπεο. Ζ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε κπνξνχζε λα γίλεη κφλν κε εμσηεξηθφ 

δαλεηζκφ. Απηφο μεθίλεζε κε ην πξνζθπγηθφ δάλεην ηνπ 1924 απφ ηελ Κνηλσλία ησλ 

Δζλψλ (ΚηΔ) θαη ζπλερίζηεθε κε πεξαηηέξσ δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο ΚηΔ θαη 

ησλ ειιεληθψλ αξρψλ, θαηαιήγνληαο ζε καδηθή εηζαγσγή μέλνπ θεθαιαίνπ θαη 

ηερληθήο βνήζεηαο, απφ ην 1928 θαη κεηά (Mazower, 1988: 171 – 181). 

Πξνβιήκαηα αληηκεηψπηδαλ επίζεο ηφζν ν ηξαπεδηθφο φζν θαη ν βηνκεραληθφο 

ηνκέαο, νη νπνίνη αλαγθάζηεθαλ λα θαηαθχγνπλ ζηε ιχζε ηνπ δαλεηζκνχ. Παξφκνηα 

ζεκάδηα ηεο επεξρφκελεο θξίζεο ήηαλ ε δηάιπζε ηεο Αζελατθήο Δηαηξίαο απφ ηελ 

Σξάπεδα Αζελψλ ην Γεθέκβξην ηνπ 1928, θαζψο θαη ην θιείζηκν πνιιψλ ηξαπεδψλ 

ην ίδην θαη ην επφκελν έηνο. Μεηά ην 1929 ε θαηάζηαζε ζπλερψο επηδεηλψλνληαλ. Ζ 

θπβέξλεζε αδπλαηνχζε λα βξεη αμηφπηζην εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ δαλεηζκφ γηα ηελ 

νινθιήξσζε πνιιψλ ηερληθψλ έξγσλ πνπ είρε δξνκνινγήζεη. Δπίζεο, ην 1929 ε 

θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ 

Οξγαληζκνχ Βάκβαθνο ην 1931, θηλήζεηο πνπ ζθφπεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο. Δπξφθεηην γηα κία έληνλε παξεκβαηηθή πνιηηηθή ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, 

κε ζεηξά κέηξσλ φπσο ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο πιεξσκήο ρξένπο αγξνηψλ πξνο 

ηδηψηεο, ηελ πηζησηηθή θαη δαλεηαθή ζηήξημε ησλ αγξνηψλ θ.η.ι. Παξφκνηεο 

παξεκβάζεηο έγηλαλ ηελ ίδηα πεξίνδν ζην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο. Πάλησο, απφ ην 

ρψξν ησλ αθαδεκατθψλ νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ζρεηηθή βνήζεηα κε πξνηάζεηο δελ 

ππήξμε. Πξνηάζεηο αληίζεηα θαηαηέζεθαλ ζπνξαδηθά απφ δεκνζηνγξάθνπο πνπ 

θάιππηαλ νηθνλνκηθά ζέκαηα θαη απφ ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο, αιιά θαη εθεί ε 

εκπεηξηθή, θαηά πεξίπησζε, πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ δε βνήζεζε ηδηαίηεξα. Οη 

ζπάληεο αλαιχζεηο ζην ρψξν ηεο αξηζηεξάο, πνπ παξνπζηάδνληαλ κε αμηψζεηο 

ζνβαξφηεηαο, ήηαλ πνιχ ζρεκαηηθέο θαη αληηθαηηθέο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

δηαπεξάζνπλ ηελ απνκφλσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ θαη λα επεξεάζνπλ ηε 

ζπδήηεζε ησλ αζηψλ (Υαηδεησζήθ, 2002: 45 – 46). 
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Με ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ην Βεληδέιν ην 1928, μεθίλεζε έλα 

κεγαιφπλνν ζρέδην νηθνλνκηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θξάηνπο, βαζηδφκελν ζηνλ 

εμσηεξηθφ δαλεηζκφ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. θνπφο ηνπ ήηαλ νη δεκφζηεο 

επελδχζεηο ζηηο γφληκεο πεξηνρέο ηεο βφξεηαο Διιάδαο, ψζηε λα βειηηψζνπλ ηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή, ηδίσο ησλ δεκεηξηαθψλ, κεηψλνληαο έηζη ην εκπνξηθφ έιιεηκκα 

θαη αλεβάδνληαο ην βηνηηθφ επίπεδν. Ο ίδηνο ν Βεληδέινο ζε πξνεθινγηθφ ηνπ ιφγν 

ζηε Θεζζαινλίθε ην 1928 πεξηέγξαθε ηνπο άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζα 

θηλνχληαλ ε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο απφ ηνλ ίδην ζηελ πεξίπησζε πνπ θέξδηδε ηηο 

εθινγέο, φπσο θαη έγηλε: «Πξφηαμε ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ θξάηνπο ζην 

πιαίζην ησλ λέσλ πξνηεξαηνηήησλ εζληθήο νινθιήξσζεο… παξεκβαηηζκφο ηνπ 

θξάηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο, ψζηε απηέο λα ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν θαη λα 

βξίζθνληαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ θξάηνπο θαη, ηέινο, ηελ νρχξσζε ηνπ αζηηθνχ 

θξάηνπο» (Βεληδέινο ζην Γεκαξάο, 2007: 43).  

ηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ πξνγξακκαηηζκνχ ηδξχζεθε θαη ε αλεμάξηεηε 

Κεληξηθή Σξάπεδα κε ζθνπφ ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο δξαρκήο. Σελ πεξίνδν 1928 – 

1932 ην ειιεληθφ δεκφζην ρξένο απμήζεθε θαηά έλα πέκπην κε ηαπηφρξνλε αχμεζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο (Mazower, 1988: 171 – 181). Δπί πιένλ ην θαηά θεθαιήλ 

εμσηεξηθφ ρξένο ηεο ρψξαο ήηαλ κε δηαθνξά ην πςειφηεξν ησλ Βαιθαλίσλ. 

Οπνηαδήπνηε επηβξάδπλζε ζην δηεζλέο εκπφξην ή ζηηο θηλήζεηο ησλ θεθαιαίσλ 

απεηινχζε λα νδεγήζεη ηε ρψξα ζε λνκηζκαηηθή θξίζε. Με ην θξαρ ηνπ 1929 ζηελ 

Wall Street ε ειιεληθή νηθνλνκία αξρηθά δε θάλεθε λα επεξεάδεηαη απφ ηηο δηεζλείο 

ζπλζήθεο. Οη επηπηψζεηο άξρηζαλ φκσο λα θαίλνληαη έληνλα ηα επφκελα ρξφληα θαη 

θπξίσο κεηά ην 1931, φηαλ ε Διιάδα βξέζεθε κεηέσξε ζε κηα θαηάζηαζε έληνλνπ 

δαλεηζκνχ, κε ηηο αγνξέο λα κελ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα ζπαηαιήζνπλ επηπιένλ 

ρξήκαηα γηα ηελ ππεξθνξησκέλε ειιεληθή νηθνλνκία θαη κε ηελ θπβέξλεζε 

Βεληδέινπ λα έρεη αλνίμεη πνιιά κεγάια αλαπηπμηαθά κέησπα ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ρψξαο, κε έξγα πνπ απαηηνχζαλ νηθνλνκηθή επκάξεηα. Σαπηφρξνλα ν Βεληδέινο ήηαλ 

έληνλνο ππνζηεξηθηήο ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηελ νπνία φκσο δελ κπφξεζε 

λα ππεξαζπηζηεί κέρξη ηέινπο. Μηα ζεηξά γεγνλφησλ φπσο ε αδπλακία ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο λα εθδψζεη παξαγσγηθφ δάλεην ηελ άλνημε ηνπ 1931, ε θξίζε ηεο 

ζηεξιίλαο ην επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη ε κείσζε ησλ απνζεκάησλ μέλνπ 

ζπλαιιάγκαηνο νδήγεζε ηελ θπβέξλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1932 ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

κεηαηξεςηκφηεηαο ηεο δξαρκήο ζε μέλν ζπλάιιαγκα θαη ζηελ άξζε ηεο θαλνληθήο 

εμππεξέηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ δεκφζηνπ ρξένπο κε ζεηξά απζηεξψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ, εμειίμεηο πνπ ζηελ νπζία επηβεβαίσλαλ ηε ρξενθνπία 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (Υαηδεησζήθ, 2002: 43 – 49). Ζ θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε 

λα θαηαθχγεη ην 1932 ζηελ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαη ζηελ αλαζηνιή πιεξσκψλ 

ηνπ εμσηηθνχ ρξένπο ηνλ Μάην ηνπ ίδην έηνπο. Σνπο επφκελνπο κήλεο ε θπβέξλεζε 

δνχιεςε πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηεπζέηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο θαη ξχζκηζεο ηνπ 

ηειηθνχ πνζνχ πνπ ζα απνπιεξσλφηαλ. Σηο δηαπξαγκαηεχζεηο απηέο ζπλέρηζε ε 

θπβέξλεζε Σζαιδάξε θαη ην Λατθφ Κφκκα κεηά ην 1932 κε ηελ αλέιημή ηνπ ζηελ 

εμνπζία. Σαπηφρξνλα ε ειιεληθή νηθνλνκία κπήθε ζε κηα πνξεία αλάθακςεο κεηαμχ 

1933 – 1936, κε κεγάιεο απνηακηεχζεηο σο απνηέιεζκα ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ 

δηαθαλνληζκψλ θαη ηεο εληππσζηαθήο αχμεζεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο (θπξίσο 

δεκεηξηαθψλ). κσο ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζθέινπο ησλ δαπαλψλ δελ θαηέζηε 

δπλαηή, κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ησλ θηιειεπζέξσλ ζην ζέκα ησλ εμφδσλ, λα 

ζπλερίδεηαη θαη απφ ην ιατθφ θφκκα, ρσξίο λα ζηξέθνληαη ηα φπνηα νθέιε απφ ηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο ζηελ ελζάξξπλζε ηεο βηνκεραλίαο (Mazower, 1988: 171 – 

181). Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηεο πεξηφδνπ αλέηξεςε ην ζεηηθφ γηα ηε βηνκεραλία θιίκα 
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πνπ είρε δηακνξθσζεί απφ ην ηέινο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη επαλέθεξε ζην 

πξνζθήλην ηελ παιαηά ζπδήηεζε πεξί ηεο «βησζηκφηεηαο» θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο 

βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα (Αγξηαληψλε, 2002: 276). Μαδί κε ην «παληαρφζελ 

δηδφκελνλ ζχλζεκα ηεο επηζηξνθήο εηο ηελ γελ» (Καλειιφπνπινο, 1932 ζην 

Αγξηαληψλε, 2002: 276), ηελ θαηαδίθε ηεο αζηπθηιίαο θαη ηε θνβία ηεο θνηλσληθήο 

εμέγεξζεο, ν καθξνβηφηεξνο ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ν 

Γεψξγηνο Πεζκαηδφγινπ (ππνπξγίαο 1933 – 1935), έθηαζε λα επαλαδηαηππψζεη ηελ 

άπνςε, ε νπνία αξγφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε ζπρλά θαη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο επνρήο Μεηαμά, φηη ε Διιάδα ήηαλ θαη φθεηιε λα 

παξακείλεη ρψξα γεσξγηθή θαη λαπηηθή θαη φηη κφλν νη βηνκεραλίεο πνπ 

θαηεξγάδνληαλ εγρψξηεο πξψηεο χιεο είραλ ιφγν χπαξμεο (Αγξηαληψλε, 2002: 276). 

 ε αληίζεζε κε ηε βηνκεραλία, ε αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο κεηά ην 1932 κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη απνηέιεζε πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ησλ δηαδνρηθψλ 

θπβεξλήζεσλ κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

δεκεηξηαθψλ κεηά ην 1932 απνηεινχζε δηθαίσζε ηεο πνιηηηθήο ησλ κεγάισλ 

απνμεξαληηθψλ έξγσλ ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Τπνινγίζηκε ππήξμε επίζεο ε 

ζπκβνιή ησλ θξαηηθψλ γεσπφλσλ θαη ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

βειηίσζεο ησλ πνηθηιηψλ. Σν ζχλνιν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απφδνζεο ζηα 

δεκεηξηαθά ζεκείσζε αλνδηθή πνξεία κεηά ην 1933. Δπηηπρία ζεκείσζε επίζεο ε 

πνιηηηθή ελζάξξπλζεο ηεο βακβαθνθαιιηέξγεηαο πνπ ε παξαγσγή ηεο έθηαζε λα 

θαιχπηεη πάλσ απφ ηα δπν ηξίηα ησλ αλαγθψλ ηεο ειιεληθήο θισζηνυθαληνπξγίαο. 

 Παξνκνίσο, ε παξαγσγή ηνπ άιινπ κεγάινπ εμαγψγηκνπ πξντφληνο ηεο 

Διιάδαο, ηνπ θαπλνχ, γλψξηζε αχμεζε κεηά ην 1932, παξά ην πιήγκα πνπ είρε δερηεί 

κεηά ηελ εθδήισζε ηεο δηεζλνχο θξίζεο ην 1929 θαη ηελ πηψζε ηεο δήηεζεο θαη ησλ 

ηηκψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

Δπίζεο, νη λέεο ηαμηθέο αληηζέζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, απνηέιεζκα 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ, επέδξαζαλ 

θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνιεκηθνχ θιίκαηνο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ηελ 

πνιηηηθή απνζηαζεξνπνίεζε πνπ αθνινχζεζε ηελ πηψζε ηνπ Βεληδέινπ ην 1932 

κέρξη ην 1936 κε ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά. Παξά ην γεγνλφο ηεο κεγάιεο αχμεζεο 

ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ κεηά ην 1922, κε ηελ εηζξνή πξνζθχγσλ απφ ηε Μηθξά 

Αζία θαη ηε ζπλαθφινπζε αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ν 

ειιεληθφο θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο εμαθνινχζεζε γηα κεξηθά αθφκε ρξφληα λα 

ζπγθξνηείηαη ζε ζεκαληηθή έθηαζε απφ ην αγξνηηθφ θαη κηθξναζηηθφ ζηνηρείν. Ζ 

εξγαηηθή ηάμε, νιηγάξηζκε ζηελ αξρή ηνπ αηψλα, απμήζεθε απφ 150.000 ην 1920 ζε 

686.000 ην 1928, ζε έλα πνζνζηφ δειαδή 25% ην ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

(Μπακαλάζεο, 1967 ζην Ννχηζνο, 1979: 232). Ζ αχμεζε απηή ηνπ εξγαηηθνχ 

ζηνηρείνπ θαη ε νξγάλσζή ηνπ ζε ζπλδηθαιηζηηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν έδσζαλ λέα 

δηάζηαζε ζηηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο ηεο επνρήο (Ννχηζνο, 1979: 232). 

 Αλ ηελ πεξίνδν κεηαμχ 1922 – 1929 κπνξνχκε λα ηε ραξαθηεξίζνπκε σο ην 

δηάζηεκα ηεο κεξηθήο ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ ρψξα καο, ε 

ζηαζεξνπνίεζε απηή γίλεηαη θπξίσο ζε βάξνο ησλ εξγαδφκελσλ καδψλ, κε ελίζρπζε 

απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηελ πηψζε ησλ εξγαηηθψλ εκεξνκίζζησλ, εμαηηίαο ηεο 

αζξφαο εηζξνήο θηελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Μ. Αζίαο. 

Τπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλερή πηψζε ηεο εκεξνκίζζηαο 

απνδεκίσζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο καο απφ ην 1914 σο ην 1929 

(Ννχηζνο, 1979: 233). Αλ καδί κε απηφ ην ζηνηρείν ζπλππνινγίζνπκε ηηο άζιηεο 

ζπλζήθεο δσήο ησλ αγξνηψλ θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ κεζαίσλ ζηξσκάησλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 1929, κπνξνχκε εχθνια λα 
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ζπκπεξάλνπκε ηηο βαζηθέο αηηίεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καδηθνχ θηλήκαηνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά ηεο ρψξαο θαηά ηελ πεξίνδν 1929 – 1931. Αλ 

θαη νη πεξηζζφηεξεο απεξγίεο ησλ εξγαδφκελσλ θαη νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ αγξνηψλ 

ήηαλ απνηέιεζκα ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ ίδησλ ησλ καδψλ, ε αζηηθή ηάμε εληφπηζε ζε 

απηέο ην βαζηθφ ηεο πνιηηηθφ αληίπαιν γηα ηα απφκελα ρξφληα ζην πξφζσπν ηεο 

ξηδνζπαζηηθά αλαδπφκελεο αξηζηεξήο ηδενινγίαο, ε νπνία βξήθε εθθξαζηέο θπξίσο 

ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.   

 Αθφκε, ε έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο θαη ζαθήλεηαο ζηελ ηδενινγηθή ππνδνκή ηεο 

ρψξαο απνηέιεζε αίηην απνζηαζεξνπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο, γεγνλφο πνπ 

αλαπφθεπθηα επεξέαζε θαη ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ζην ρψξν ηεο παηδείαο. 

Ζ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή είρε άκεζα ηδενινγηθή ζπλέπεηα ζηελ νιηθή κεηαζηξνθή 

ηεο εζληθήο πνιηηηθήο. Ο Δι. Βεληδέινο ζα νδεγεζεί ζε κηα ζεηξά δηπισκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ πνπ ζα ζθξαγίζνπλ θαη ηππηθά ην ηέινο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο (ππνγξαθή ηεο 

ειιελνηνπξθηθήο ζχκβαζεο ζηελ Άγθπξα ζηηο 10 Ηνπλίνπ 1930, ππνγξαθή ζπκθψλνπ 

ειιελνηνπξθηθήο θηιίαο, νπδεηεξφηεηαο θαη δηαηηεζίαο ζηηο 10 Οθησβξίνπ 1930) 

(Βεξέκεο, 2009: 79). Οη επηπηψζεηο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο κεηαθξάδνληαη ζε 

ηδενινγηθή αζηάζεηα. Παχεη λα ππάξρεη ν ηδενινγηθφο ζπλδεηηθφο θξίθνο πνπ 

πξνζέθεξε ε πίζηε ζηα νξάκαηα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. Οη θηιειεχζεξνη δηαλννχκελνη 

ζα πξνζπαζήζνπλ λα αλαδσνγνλήζνπλ ην εζληθφ θξφλεκα ζηξέθνληαο ην ελδηαθέξνλ 

ζηνλ εζληθφ πνιηηηζκφ θαη ζηε ζεκαζία ηεο γαινχρεζεο ηζρπξήο εζληθήο ζπλείδεζεο. 

Ο εζληθηζκφο ζηγά – ζηγά, θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ παλεπξσπατθή ηνπ έμαξζε, 

θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (Ννχηζνο, 1979: 245).  

Σαπηφρξνλα, αξρίδνπλ λα γίλνληαη φιν θαη πην έληνλεο ηδενινγηθέο δηεξγαζίεο 

ζην ρψξν ηεο αξηζηεξάο. Όζηεξα απφ ηελ νξηζηηθή δηάζπαζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Οκίινπ (1929), ην πεξηνδηθφ «Αλαγέλλεζε» πνπ δηεπζχλεη ν Γ. Γιελφο ζα αζθήζεη 

θξηηηθή ηφζν ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, φζν θαη γεληθφηεξα ζηελ φιε θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο. Ο πλεπκαηηθφο αγψλαο ηεο αξηζηεξάο ζα δηεμαρζεί ζηα 

επφκελα ρξφληα θαη κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηνπ πεξηνδηθνχ «Νένη Πξσηνπφξνη»,  κε 

θχξην ζηφρν ηελ ελαληίσζε ζην θαζηζκφ θαη ζηνλ επεξρφκελν πφιεκν. Οη «Νένη 

Πξσηνπφξνη» ζα αληηπαξαηεζνχλ κε ηνλ θχθιν ησλ δηαλννχκελσλ ηεο αζηηθήο ηάμεο 

πνπ εθθξάδνληαη ηελ επνρή εθείλε κε ην πεξηνδηθφ «Ηδέα». Απνηέιεζκα φισλ ησλ 

παξαπάλσ δηεξγαζηψλ ζα είλαη ε απνθάιπςε ησλ ηδηαίηεξσλ θνηλσληθψλ αληηθάζεσλ 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ειιεληθφ θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν (Γάηνο, 2003: 73 – 74).   

Γεληθφηεξα ζηελ Δπξψπε εθείλε ηελ πεξίνδν ε αξηζηεξά δηεμάγεη πλεπκαηηθφ 

αγψλα θάησ απφ ηδηαίηεξα δχζθνιεο ζπλζήθεο. Ο Δ. Hobsbawm (2011: 277) 

αλαθέξεη ζρεηηθά φηη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο δχζεο εθεκεξίδεο θαη έληππα αξηζηεξνχ πεξηερνκέλνπ, ηα νπνία 

εθδίδνληαλ απφ δηαλννχκελνπο νη νπνίνη δε δηέζεηαλ πνιηηηθή εμνπζία, παξφηη 

εμέθξαδαλ πνιηηηθφ ιφγν. Δπίζεο, ηα άηνκα απηά δελ είραλ ζεκαληηθή δηεζλή 

απήρεζε, πέξα απφ ηα άηνκα κε ηα νπνία κηινχζαλ ηελ ίδηα γιψζζα ζηελ νπνία 

εμέδηδαλ ηα έληππά ηνπο. Λίγνη απφ απηνχο αλέπηπμαλ δηεζλείο δηαζπλδέζεηο, νη 

νπνίεο φκσο δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη έπαηδαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε 

ηεο πνιηηηθήο ζην ρψξν ηεο αξηζηεξάο ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν. Έηζη, ζην βαζκφ πνπ 

δελ ππήξρε δηεζλήο αξηζηεξή ππνρξεσηηθή «γξακκή» ζρεηηθά κε ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή ησλ δπηηθψλ θξαηψλ, 

δεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνπηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηνπηθή αλάπηπμε. 

Δπνκέλσο, θάζε ρψξα ζηελ νπνία ν καξμηζκφο δελ απαγνξεπφηαλ επίζεκα, 

http://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1930
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πξνζάξκνζε ην θαζηεξσκέλν δηεζλέο κνληέιν ζην δηθφ ηεο θαη ππφ ην θσο ησλ 

ηνπηθψλ ηεο ζπλζεθψλ αλάπηπμεο.  

Δπίζεο, νη δηαλννχκελνη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 (ινγνηέρλεο, θαιιηηέρλεο, 

παηδαγσγνί) ζε πνιιέο δπηηθέο ρψξεο (αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη ε Διιάδα) 

ξηδνζπαζηηθνπνηήζεθαλ πξνο πην αξηζηεξέο θαηεπζχλζεηο. Ζ κεηαηφπηζή ηνπο απηή 

είρε ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηελ ηξαπκαηηθή θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαηά ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο δεθαεηίαο απηήο. Ζ άκεζε αθεηεξία ηεο ζρεηίδεηαη κε ηε κεγάιε 

νηθνλνκηθή χθεζε ζε παγθφζκην επίπεδν ηεο πεξηφδνπ 1929 – 1933. Έηζη, γηα 

παξάδεηγκα ζηε Μ. Βξεηαλία, ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο αχμεζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα 

ην καξμηζκφ θαη ηνλ θνκκνπληζκφ κεηαμχ ησλ δηαλννχκελσλ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ 

ζην 1931, φηαλ ν δηαιεθηηθφο ηζηνξηθφο πιηζκφο έγηλε ζέκα ζπδήηεζεο κεηαμχ ελφο 

κηθξνχ αξηζκνχ παλεπηζηεκηαθψλ θαη θνηηεηψλ αθφκε θαη ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Κέηκπξηηδ. Απηφ πνπ εληππσζίαδε απηέο ηηο κηθξέο ή κεγαιχηεξεο νκάδεο δπλεηηθψλ 

ή πξαγκαηηθψλ θνκκνπληζηψλ δηαλννχκελσλ, θαζψο θαη πνιχ επξχηεξα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα, δελ ήηαλ κφλν ε παγθφζκηα θαηαζηξνθή ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, 

αιιά ην γεγνλφο φηη ε νβηεηηθή Έλσζε έκελε απξφζβιεηε απφ ηελ θξίζε 

(Hobsbawm, 2011: 280). 

Έηζη, ε αληίζεζε κεηαμχ ηεο θαπηηαιηζηηθήο θαηάξξεπζεο θαη ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο ζνζηαιηζηηθήο εθβηνκεράληζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο έζηξεςε 

νξηζκέλνπο δηαλννχκελνπο πξνο ην καξμηζκφ. Ο ζξίακβνο φκσο ηνπ Υίηιεξ – κηα 

εκθαλήο πνιηηηθή ζπλέπεηα ηεο θξίζεο – έζηξεςε πνιινχο πεξηζζφηεξνπο θαηά ηνπ 

θαζηζκνχ. Με ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ εζληθνζνζηαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο ζηε Γεξκαλία 

ν αληηθαζηζκφο έγηλε ην θεληξηθφ πνιηηηθφ δήηεκα γηα ηξεηο βαζηθνχο ιφγνπο: 

Καηαξρήλ, ν θαζηζκφο, πνπ κέρξη πξφηηλνο ζεσξνχληαλ πξσηίζησο θίλεκα 

πνπ ηαπηηδφηαλ κε ηελ Ηηαιία, έγηλε ην ζεκαληηθφηεξν δηεζλέο κέζν ηεο πνιηηηθήο 

δεμηάο. Σα θαζηζηηθά πνιηηηθά θηλήκαηα ή εθείλα πνπ επηζπκνχζαλ λα ζπλδεζνχλ κε 

ην θχξνο θαη ηε δχλακε ησλ δχν κεγάισλ επξσπατθψλ θξαηψλ (Ηηαιία, Γεξκαλία), ηα 

νπνία βξίζθνληαλ ππφ θαζηζηηθή δηαθπβέξλεζε ηφηε, πνιιαπιαζηάδνληαλ ζε πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο. Άιια θηλήκαηα, φπσο θαη ην θαζεζηψο ηνπ Μεηαμά, ζρεηίζηεθαλ 

κε ηνλ εγρψξην ή ηνλ μέλν θαζηζκφ, ππνινγίδνληαο φηη ε άλνδν ηνπ δηεζλνχο θχξνπο 

ηνπ γεξκαληθνχ θαζηζκνχ ζα απνηεινχζε αλάρσκα ζηελ εγρψξηα δξάζε θαη άλνδν 

ηεο αξηζηεξάο. Ζ αξηζηεξά θπζηθά είρε ηελ ηάζε λα ζπληαηξηάδεη φια ηα παξαπάλσ 

θηλήκαηα κε ηνλ θαζηζκφ θαη ην θηιν – θαζηζκφ θαη λα ηαπηίδεη ηνπο δεζκνχο ηνπο 

κε ηε θαζηζηηθή Γεξκαλία θαη Ηηαιία.  

Γεχηεξνλ, ε απεηιή ηνπ θαζηζκνχ θαηά πνιινχο ήηαλ πέξα φισλ ησλ άιισλ 

θαη κηα πνιηηηζκηθή απεηιή ηεο δπηηθήο δηαλφεζεο. Απηφ πνπ δηαθπβεπφηαλ ήηαλ ην 

κέιινλ ελφο νιφθιεξνπ πνιηηηζκνχ ζηνλ νπνίν, αλ εμαιείθνληαλ νη ηδέεο ηνπ Μαξμ, 

ζα εμαιείθνληαλ εμίζνπ θαη ν Βνιηαίξνο θαη ν Σδνλ ηηνχαξη Μηι. Ο θαζηζκφο 

απέξξηπηε ην θηιειεπζεξηζκφ εμίζνπ κε ην ζνζηαιηζκφ θαη ηνλ θνκκνπληζκφ, 

ζπκπαξαζχξνληαο ην ζχλνιν ηεο θιεξνλνκηάο ηνπ Γηαθσηηζκνχ ηνπ 18
νπ

 αηψλα καδί 

κε φια ηα θαζεζηψηα πνπ μεπήδεζαλ απφ ηελ Ακεξηθαληθή, Γαιιηθή θαη Ρσζηθή 

επαλάζηαζε. 

Σν ηξίην θαη ην ζεκαληηθφηεξν, ν θαζηζκφο ζήκαηλε πφιεκν. Κάζε ρξφλν 

κεηά ην 1933 απηφ γηλφηαλ κε δξακαηηθφ ηξφπν ζαθέο, θαζψο ην πξαμηθφπεκα ησλ 

Ναδί ζηελ Απζηξία (1934) ην αθνινχζεζε ν πφιεκνο ηεο Αηζηνπίαο (1935), ε 

αλαθαηάιεςε ηεο Ρελαλίαο απφ ηνλ Υίηιεξ θαη ν ηζπαληθφο εκθχιηνο πφιεκνο 

(1936), ε ηαπσληθή εηζβνιή ζηελ Κίλα (1937), ε θαηάιεςε ηεο Απζηξίαο απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο θαη ε ππνηαγή ηεο Σζερνζινβαθίαο ζην Μφλαρν (1938) (Hobsbawm, 

2011: 282). 
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4. Παξάζεζε ηωλ ζεκαληηθόηεξωλ γεγνλόηωλ ηνπ 1936 
Σν 1936, ρξνληά πνπ μεθίλεζε ε έθδνζε ηεο Παηδείαο απφ ηνλ Μ. Κνπληνπξά, 

εμειίζζνληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ επεξεάδνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν εκθαλίδεηαη ην έληππν πνπ 

κειεηάκε. 

πσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν ζεκείν, ε Παηδεία μεθηλάεη λα θπθινθνξεί 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1936. ηηο 26 ηνπ ίδηνπ κήλα γίλνληαη εθινγέο ζηε ρψξα ζηηο 

νπνίεο δελ αλαδεηθλχεηαη απηνδχλακε θπβέξλεζε. Οη απφπεηξεο ζπκθσλίαο 

Φηιειεπζέξσλ θαη Παιιατθνχ Μεηψπνπ (ζπλαζπηζκφο πνιιψλ αξηζηεξψλ θνκκάησλ 

κε θχξην ππξήλα ην Κ.Κ.Δ. ην νπνίν έρεη 15 βνπιεπηέο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη 

ηνλ Γ. Γιελφ), καηαηψλεηαη απφ ηελ αληίδξαζε βαζηινθξφλσλ ζηξαηησηηθψλ θχθισλ 

(Καγθαιίδνπ, 1999: 21). ηηο 1 Φεβξνπαξίνπ 1936 πεζαίλεη ν Γεψξγηνο Κνλδχιεο, 

πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο θαη αληηβαζηιέαο γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (10 

Οθησβξίνπ 1935 – 30 Ννεκβξίνπ 1935), κεηά απφ πξαμηθφπεκα θαηά ηνπ 

πξσζππνπξγνχ Παλαγηψηε Σζαιδάξε. Τπελζπκίδνπκε φηη ν Κνλδχιεο είρε 

επαλαθέξεη ηε Βαζηιεπφκελε Γεκνθξαηία έλαληη ηεο Αβαζίιεπηεο θαη είρε βνεζήζεη 

ζην λα επαλέξζεη ζην ζξφλν ν βαζηιηάο Γεψξγηνο Β΄(απξαλίδεο, 2009: 16).  

Σνλ επφκελν κήλα, ζηηο 14 Μαξηίνπ ηνπ 1936, εμαηηίαο ηεο ζπλερηδφκελεο 

αδπλακίαο ζρεκαηηζκνχ βηψζηκνπ θπβεξλεηηθνχ ζρήκαηνο, αλαιακβάλεη ππεξεζηαθή 

θπβέξλεζε ππφ ηνλ Κ. Γεκεξηδή (θαζεγεηή ηεο Ννκηθήο θαη ηδξπηηθφ ζηέιερνο ηνπ 

Δθ. Οκίινπ), κε αληηπξφεδξν θαη ππνπξγφ ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνλ Η. Μεηαμά, πξφεδξν 

ηνπ θφκκαηνο ησλ Διεπζεξνθξφλσλ. Σέζζεξηο κέξεο κεηά πεζαίλεη ζην Παξίζη ν 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο (18 Μαξηίνπ ηνπ 1936) (Καγθαιίδνπ, 1999: 21). 

Ζ θπβέξλεζε ηνπ Γεκεξηδή δε ζα καθξνεκεξεχζεη γηαηί ν πξσζππνπξγφο ζα 

πεζάλεη μαθληθά ζηηο 13 Απξηιίνπ 1936. Σε ζέζε ηνπ αλαιακβάλεη ν κέρξη ηφηε 

αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο Ησάλλεο Μεηαμάο, κε απφθαζε ηνπ βαζηιηά, ρσξίο 

πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε κε ηε βνπιή (απξαλίδεο, 2009: 17). Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηνλ Μεηαμά πξνο ηελ εμνπζία, ζηελ νπνία ζα εδξαησζεί ζηε 

ζπλέρεηα κε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Σνλ ίδην κήλα, ζηηο 25 Απξηιίνπ ηνπ 1936, ε 

λέα θπβέξλεζε θαηαζέηεη ζηε βνπιή ηηο πξνγξακκαηηθέο ηεο δειψζεηο θαη παίξλεη 

ςήθν εκπηζηνζχλεο δπν κέξεο κεηά, ζηηο 27 Απξηιίνπ. Ζ πξσζππνπξγνπνίεζε ηνπ 

Μεηαμά πξνθαιεί αληηδξάζεηο ζε επξχηεξα ζηξψκαηα ηνπ ιανχ, ηα νπνία βιέπνπλ 

ηνλ θίλδπλν ηεο δηθηαηνξίαο λα πιεζηάδεη. Οη αληηδξάζεηο απηέο ζα νμπλζνχλ ηνπο 

επφκελνπο κήλεο κε ζπιιήςεηο, θπιαθίζεηο  θαη ζαλάηνπο δηαδεισηψλ (Καγθαιίδνπ, 

1999: 22).  

ηηο 30 Απξηιίνπ 1936 ε βνπιή κε ςήθηζκά ηεο δηαθφπηεη ηηο εξγαζίεο ηεο γηα 

πέληε κήλεο εμνπζηνδνηψληαο ηελ θπβέξλεζε Μεηαμά λα εθδίδεη λνκνζεηηθά 

δηαηάγκαηα γηα φια ηα ζέκαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα πιήξε παξαρψξεζε λνκνζεηηθήο 

εμνπζίαο ζηνλ πξσζππνπξγφ πνπ ζα ηνλ ηζρπξνπνηήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε ζέζε 

ηνπ.  

Σν δηήκεξν 8 – 9 Μαΐνπ 1936 μεζπνχλ αηκαηεξέο απεξγηαθέο δηαδειψζεηο 

ζηε Θεζζαινλίθε, κε απνινγηζκφ ηνλ ζάλαην 12 αηφκσλ. Ο Μεηαμάο 

εθκεηαιιεχεηαη πνιηηηθά ηα γεγνλφηα νλνκάδνληάο ηα «πξννίκηνλ» θνπκκνπληζηηθήο 

επαλάζηαζεο. Γπν κέξεο κεηά (11 Μαΐνπ 1936) ην παιιατθφ κέησπν κε αλαθνηλσζέλ 

ζην Ρηδνζπάζηε δεηάεη ηελ άκεζε παξαίηεζε ηνπ Μεηαμά (Καγθαιίδνπ, 1999: 22).  

ηηο 17 Μαΐνπ 1936 πεζαίλεη έλαο αθφκε πνιηηηθφο παξάγνληαο ηεο επνρήο, ν 

Παλαγηψηεο Σζαιδάξεο (ππελζπκίδνπκε φηη ππήξμε πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδαο γηα 

ην δηάζηεκα 3 Ννεκβξίνπ 1932 – 16 Ηαλνπαξίνπ 1933 θαη 10 Μαξηίνπ 1933 – 10 

Οθησβξίνπ 1935) (απξαλίδεο, 2009: 18).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
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Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1936, ζηηο 4 ηνπ κελφο, επηβάιιεηαη δηθηαηνξία ζηελ 

Διιάδα. Καηά ηνλ Μεηαμά, ε επηβεβιεκέλε αλάγθε πνπ σζεί ζηελ παξαπάλσ εμέιημε 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο ζπλνρήο ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ επεξρφκελν 

θίλδπλν ηεο αλαηξνπήο ηνπο απφ ηνλ θνκκνπληζκφ. Αθνξκή απνηέιεζε ε 

πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηηο 5 Απγνχζηνπ παλειιαδηθή 24σξε απεξγία. Ο δηθηάηνξαο 

εμαγγέιιεη: α) ηελ αλαζηνιή επ' αφξηζηνλ ηεο ηζρχνο πνιιψλ δηαηάμεσλ ηνπ 

ζπληάγκαηνο πνπ θαηνρχξσλαλ ηηο πξνζσπηθέο θαη ζπιινγηθέο ειεπζεξίεο θαη β) ηε 

δηάιπζε ηεο βνπιήο, ρσξίο πξνθήξπμε εθινγψλ, κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ βαζηιηά, ν 

νπνίνο εμέδσζε δχν παξάλνκα δηαηάγκαηα κε ηα νπνία θαηαιχζεθε ν 

θνηλνβνπιεπηηζκφο θαη επηβιήζεθε δηθηαηνξία (Καγθαιίδνπ, 1999: 23). 

Λίγεο κφλν κέξεο κεηά ν Μεηαμάο ζέηεη ζε εθαξκνγή ην ζρέδηφ ηνπ γηα 

κεηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. ηφρνο ηνπ είλαη ν επεξεαζκφο ηεο λενιαίαο. 

Έηζη ζηηο 10 Απγνχζηνπ ηνπ 1936 αλαγγέιιεη ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξν Βήκα ηελ 

ίδξπζε ηεο Δ.Ο.Ν. (Δζληθήο Οξγάλσζεο Νενιαίαο), ζηα πξφηππα ηεο θαζηζηηθήο 

λενιαίαο ηνπ Μνπζνιίλη θαη ηεο λαδηζηηθήο λενιαίαο ηνπ Υίηιεξ (Καγθαιίδνπ, 1999: 

71).  

Δπίζεο, ακέζσο μεθηλάλε θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

ηηο 31 Απγνχζηνπ 1936 θαηαηίζεηαη λνκνζεηηθή πξάμε ππέξ ηεο ρξήζεο ηεο 

δεκνηηθήο ζην ζρνιείν. Σαπηφρξνλα αλαζηέιιεηαη γηα έλαλ ρξφλν ν ζρεηηθφο λφκνο 

ηνπ 1935, ν νπνίνο πεξηφξηδε ηε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο κφλν ζηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο 

ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη επαλέξρεηαη ζε ηζρχ ν λφκνο 5911 ηνπ 1933 ν νπνίνο 

φξηδε ηε δεκνηηθή σο ζρνιηθή γιψζζα ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ ηάμεσλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο (Καγθαιίδνπ, 1999: 127 – 132).  

Αθφκε, ηνλ επηέκβξηνο ηνπ 1936 ηίζεηαη ππφ θξαηηθή επνπηεία, κε απφθαζε 

ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο, ε ιεηηνπξγία ησλ μέλσλ κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, κε ηελ 

ίδξπζε ζρεηηθήο ζέζεο επηζεσξεηή ζε απηά. Σν κέηξν αθνξά θπξίσο ηα ζρνιεία ησλ 

λέσλ πεξηνρψλ ηα νπνία πξνζαξηήζεθαλ ζην ειιεληθφ θξάηνο (Μαθεδνλία θαη 

Θξάθε) θαη ζθνπφ έρεη ηνλ ηδενινγηθφ έιεγρφ ηνπο (Καγθαιίδνπ, 1999: 147).  

Σέινο, ιίγν πξηλ ην θιείζηκν ηνπ ηαξαρψδνπο απηνχ έηνπο, ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 

1936, πεζαίλεη ν Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ θαη ε ρψξα ράλεη αθφκε έλαλ πνιηηηθφ 

άληξα πνπ επεξέαζε κε ηελ παξνπζία ηνπ ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο 

εμειίμεηο ζην ειιαδηθφ ρψξν (απξαλίδεο, 2009: 30).  

 

5. Πεξηνδηθόο ηύπνο ηεο επνρήο 
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηφδνπ ηνπ κεζνπνιέκνπ είλαη ε έθδνζε πεξηνδηθψλ 

ινγνηερληθήο, παηδαγσγηθήο θαη γπλαηθείαο (επηθεληξσκέλα ζηελ γπλαίθα θαη ζην 

γπλαηθείν δήηεκα) χιεο απφ ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηα ινγνηερληθά πεξηνδηθά αληηκεηψπηδαλ ζνβαξέο νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο ιφγσ ηεο απηνρξεκαηνδφηεζεο, γεγνλφο πνπ ηα θαηαδίθαδε ζε βξαρχ βίν. 

Χζηφζν, γχξσ ζηα 1920 ην πξφβιεκα επηιχζεθε, φηαλ νη εθδνηηθνί νίθνη αλέιαβαλ 

λα εθδψζνπλ θαη ινγνηερληθά πεξηνδηθά. Σν θαηλφκελν απηφ ιεηηνχξγεζε επεξγεηηθά 

γηα ην ρψξν ησλ γξακκάησλ, θαζψο είρε σο απνηέιεζκα αθελφο ηε δηαθήκηζε θαη 

δηαθίλεζε ησλ βηβιίσλ ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ κέζα απφ ηα πεξηνδηθά (θαη ζπλεπψο 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο), αθεηέξνπ ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ 

πεξηνδηθψλ εληχπσλ, νη νπνίνη δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα λενειιεληθά 

γξάκκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν ήηαλ ην παξάδεηγκα ηεο Νέαο Δζηίαο, ε νπνία 

ηδξχζεθε ην 1927 απφ ηνλ εθδνηηθφ νίθν ηνπ Κνιιάξνπ, θαη απνδείρζεθε ην 

καθξνβηφηεξν ειιεληθφ ινγνηερληθφ πεξηνδηθφ κέζα απφ ην νπνίν εθθξάζηεθαλ 

θνξπθαίνη εθπξφζσπνη ησλ γξακκάησλ (Θενιφγνπ, 2012: 21).  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1
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 Δμεηδηθεχνληαο ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, απφ ηελ έλαξμή ηεο σο ηελ επηβνιή 

ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά, παξνπζηάδεηαη κηα κεγάιε θηλεηηθφηεηα ζηελ 

παξαγσγή λέσλ ηίηισλ πεξηνδηθψλ. Σν 1930 ηδξχνληαη νη Πξσηνπφξνη ηνπ Πέηξνπ 

Πηθξνχ, ην 1931 Ο Κχθινο ηνπ Απφζηνινπ Μειαρξηλνχ, ηελ ίδηα ρξνληά ην πεξηνδηθφ 

Οξίδνληεο, ην 1932 νη Μαθεδνληθέο Ζκέξεο αιιά θαη Οη Νένη Πξσηνπφξνη, ην 1933 ε 

πεξηνδηθή έθδνζε Ηδέα ησλ πχξνπ Μειά, Γηψξγνπ Θενηνθά θαη Γηάλλε Οηθνλνκίδε. 

Σν 1935 πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε ίδξπζε ησλ Νενειιεληθψλ Γξακκάησλ, θαζψο θαη 

ησλ Νέσλ Γξακκάησλ ηνπ Αληξέα Καξαληψλε. Απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

απηνχ παξνπζηάζηεθαλ γηα πξψηε θνξά πνηεηέο πνπ έκειιε λα ιάβνπλ θαζνξηζηηθή 

ζέζε ζηα ειιεληθά γξάκκαηα, φπσο ν Οδπζζέαο Διχηεο (Πνιίηεο, 2003: 293).  

 Σα ινγνηερληθά πεξηνδηθά (ηφζν εθείλα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 30΄, φζν θαη εθείλα πνπ αλ θαη ηδξπκέλα παιηφηεξα εμαθνινχζεζαλ λα 

ζπλερίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο) απνηέιεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ απηψλ 

πεδίν πλεπκαηηθήο ζπζπείξσζεο ζην νπνίν αλαπηχρζεθε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ θηινιφγσλ ηεο γεληάο ηνπ 30', κέζσ ηεο δεκνζίεπζεο κειεηψλ 

γηα πξφζσπα θαη έξγα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο (Θενιφγνπ, 2012: 25).  

 Ζ αλάπηπμε πνπ είδακε λα ζεκεηψλεηαη ζηνλ εθδνηηθφ ρψξν αλαθφπεθε 

πξνζσξηλά απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά, ελψ ε αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ 

δηακνξθψζεθε ζην εθδνηηθφ ζχζηεκα δηήξθεζε κέρξη θαη ην 1940. Με ηελ επηβνιή 

ηεο δηθηαηνξίαο ην εθδνηηθφ ζχζηεκα δέρηεθε έλα κεγάιν πιήγκα. Σφηε μεθίλεζε ε 

δίσμε ηνπ βηβιίνπ, δειαδή ε απαγφξεπζε, ε ινγνθξηζία, αθφκε θαη ην δεκφζην 

θάςηκν ησλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ πξνπαγαλδηζηηθψλ εθδφζεσλ ηνπ 

θαζεζηψηνο. Ζ δηαθίλεζε ζπλεπψο, θαη ε ειεχζεξε δηαηχπσζε ησλ ηδεψλ αλαθφπεθε. 

Δλδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο παξαθκήο ζην εθδνηηθφ ζχζηεκα ήηαλ ε πξνζπάζεηα 

ζπλεηαηξηζκνχ ηεζζάξσλ ζεκαληηθψλ εθδνηηθψλ νίθσλ, ησλ Διεπζεξνπδάθε, 

Κνιιάξνπ, Σδάθα – Γειαγξακκάηηθα θαη ηδέξε ην 1937(Θενιφγνπ, 2012: 26).  

Αλ πξνζπαζήζνπκε λα εληνπίζνπκε ηηο βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο ινγνηερληθήο 

θαη πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 θαη ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ αλαληίξξεηε εγεκνλία ησλ 

ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ αιιά θαη ηελ ηδηαίηεξε έιμε πνπ νη ηδέεο απηέο αζθνχζαλ ζηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ θεληξηθψλ ινγνηερληθψλ ηάζεσλ ηεο επνρήο (λενξνκαληηθψλ θαη 

λενζπκβνιηζηψλ πνηεηψλ θαη πεδνγξάθσλ ηνπ θνηλσληθνχ πεξηζσξίνπ). Γελ 

πξφθεηηαη αλαγθαζηηθά γηα ελζπλείδεηε πξνζρψξεζε απηψλ ησλ ζπγγξαθέσλ ζηηο 

ηδέεο ηνπ καξμηζκνχ θαη ζηνλ ελζηεξληζκφ ησλ καξμηζηηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλεηαη κηα πξφζθαηξε φζκσζε 

ησλ ινγνηερληθψλ εθθξάζεσλ ηεο «άξλεζεο» θαη ηεο θνηλσληθήο ακθηζβήηεζεο, κε 

νξηζκέλα θεληξηθά δεηνχκελα ηεο αξηζηεξήο δηαλφεζεο ηεο επνρήο: ηελ θξηηηθή ησλ 

αζηηθψλ αμηψλ θαη ηελ απνθάιπςε ηνπ εζληθνχ μεπεζκνχ, ηεο ππνθξηζίαο θαη ηεο 

παξαθκήο ηνπ αζηηθνχ θαζεζηψηνο (Καγηαιήο, 2003: 312).  

 Θα κπνξνχζακε λα δηαρσξίδνπκε ηα πεξηνδηθά ηεο πεξηφδνπ απηήο ζε απηά 

πνπ ήηαλ ακηγψο ινγνηερληθά (Νέα Δζηία, Κχθινο, Μαθεδνληθέο Ζκέξεο, Σν 

Ξεθίλεκα), θαη ηα νπνία θξαηνχζαλ κηα νπδέηεξε πνιηηηθή ζηάζε, ζηα ινγνηερληθά 

πεξηνδηθά κε πνιηηηθφ ρξσκαηηζκφ (Διιεληθά Γξάκκαηα, Πνιηηηζκφο, Νέα Εσή, 

Πξσηνπφξνη, Νένη Πξσηνπφξνη, Ννπκάο, Λνγνηερληθή Δπηζεψξεζε, Νέα 

Δπηζεψξεζε), ζηα πεξηνδηθά πνηθίιεο χιεο, ηα νπνία πξαγκαηεχνληαλ θνηλσληθά, 

πνιηηηθά θαη θαιιηηερληθά ζέκαηα (Αλαγέλλεζε, Νέα Δπηζεψξεζε, Λπηξσκφο, ήκεξα, 

Πεξηνδηθφ Ηδέα), ζηα παηδαγσγηθά πεξηνδηθά (ρνιείν Δξγαζίαο, Δξκήο, 

Γηδαζθαιηθφλ Βήκα, Γειηίνλ ηεο Ο.Λ.Μ.Δ., Πξνκεζεχο ν Ππξθφξνο, Ζ Νέα Αγσγή, Ο 

Νένο Γξφκνο), ηα νπνία αζρνινχληαλ κε εθπαηδεπηηθά, ζπλδηθαιηζηηθά, παηδαγσγηθά 
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θαη επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη απφ ηα νπνία δελ έιιεηπε ε πνιηηηθή θαηεχζπλζε, θαη 

βέβαηα ηα πεξηνδηθά ηνπ γπλαηθείνπ ηχπνπ, ηα νπνία πξνζέγγηδαλ ην γπλαηθείν 

δήηεκα κε δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ αλάινγα κε ην πνιηηηθφ ηνπο πξφζεκν.  

 Μέζα απφ ηα παξαπάλσ έληππα εθθξάζηεθαλ θαηά θαηξνχο νη απφςεηο φινπ 

ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο. Απφ ηνλ καξμηζκφ (Αλαγέλλεζε ηνπ Γ. Γιελνχ, κε αξθεηά 

αλεμάξηεηε ζηάζε γηα ηελ νπνία ζπρλά δέρηεθε βνιέο απφ ην Κ.Κ.Δ.), ηελ επξχηεξε 

αξηζηεξή, ηε κε θνκκνπληζηηθή ηδενινγία (πεξηνδηθφ ήκεξα), πεξηζζφηεξν 

ζπληεξεηηθά, κε αληηθνκνπληζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (Διιεληθά Γξάκκαηα), 

ζνζηαιηζηηθά (Ννπκάο ζηελ πξψηε πεξίνδφ ηνπ, Πξσηνπφξνη, Νένη Πξσηνπφξνη), 

πεξηνδηθά πνπ εμέθξαδαλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ θηιειεχζεξνπ αζηηθνχ ρψξνπ 

απέλαληη ζηελ απήρεζε ησλ καξμηζηηθψλ ηδεψλ (Πεξηνδηθφ Ηδέα), θαζψο θαη 

πεξηνδηθά εζληθηζηηθήο ηδενινγίαο (Πνιηηηζκφο, Νέα Εσή) (Μπαιηά, 2000: 300).  

 Σα παηδαγσγηθά πεξηνδηθά θηλνχληαλ ζε κηα επξεία γθάκα ζεκαηνινγίαο. 

Μπνξνχκε λα ηα δηαθξίλνπκε ζε απηά πνπ πξαγκαηεχνληαλ ζπλδηθαιηζηηθά ζέκαηα 

(Δξκήο) ή απνηεινχζαλ φξγαλα ζπιιφγσλ (Γηδαζθαιηθφλ Βήκα, Γειηίνλ ηεο 

Ο.Λ.Μ.Δ), ζηα εκπλεπζκέλα απφ ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ 

Δξγαζίαο, ηα νπνία αζθνχζαλ θξηηηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο θαη 

θαηέζεηαλ πξνηάζεηο ζπλπθαζκέλεο κε ηα παξαπάλσ παηδαγσγηθά ξεχκαηα 

(πεξηνδηθά ρνιείν Δξγαζίαο θαη Ζ Νέα Αγσγή) θαη βέβαηα ζε απηά πνπ είραλ ζαθή 

δεκνηηθηζηηθφ ραξαθηήξα φπσο ην ρνιείν Δξγαζίαο θαη Ο Νένο Γξφκνο, κε 

δηαθνξεηηθέο φκσο ηδενινγηθέο αθεηεξίεο (θαζαξά παηδαγσγηθέο ην πξψην θαη 

ζνζηαιηζηηθέο ην δεχηεξν) (Μπαιηά, 2000: 300).  

 Δπίζεο, πνιιά πεξηνδηθά αζρνινχληαη κε πνηθίια δεηήκαηα ηα νπνία 

απαζρνινχζαλ ηνλ πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ ρψξν ηεο 

επνρήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Αλαγέλλεζε ηνπ Γεκήηξε Γιελνχ κε βαζηθή 

ζεκαηνινγία ηνπ ηα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη κε ζπλεξγάηεο θαηά θαηξνχο 

ζεκαληηθνχο δηαλννχκελνπο ηεο επνρήο φπσο Υξ. Καξνχδνο, Δι. Λακπξίδε, Κ.Γ. 

Γεσξγνχιεο, Γ. Κνξδάηνο, Κ. Βάξλαιεο, Ν. Καδαληδάθεο, Ρ. Ηκβξηψηε θ.ά. Σν 

ζπγθεθξηκέλν έληππν θπθινθφξεζε κεηαμχ 1926 – 1928, απηναλαγνξεχηεθε ζε 

«φξγαλν ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ δεκνηηθηζκνχ» θαη ζηηο ζειίδεο ηνπ αλαπηχζζνληαλ 

ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ θαη ηνπο λφκνπο ησλ 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Γελ απείρε φκσο θαη απφ ηα ινγνηερληθά ζέκαηα (ζπρλή ε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Κ. Βάξλαιε), πξνσζψληαο κέζσ απηψλ, ηελ θνηλσληνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ινγνηερληθνχ θαηλνκέλνπ. Παξάξηεκα ηεο Αλαγέλλεζεο απνηέιεζε 

θαη ην πεξηνδηθφ ρνιηθή Πξάμε, ην νπνίν ζπλφδεπε ηα ηεχρε ηεο πξψηεο απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1927 σο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1928. Σν ζπγθεθξηκέλν έληππν έρεη ζαθή 

παηδαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, κε άξζξα – αθηεξψκαηα ζην ρνιείν Δξγαζίαο, ζηελ 

ειεχζεξε ζρνιηθή θνηλφηεηα ηνπ Wickersdoft, αιιά θαη κε παξνπζίαζε ησλ 

παηδαγσγηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηε Ρσζία (Μπαιηά, 2000: 306).  

 ε ηειείσο δηαθνξεηηθφ κήθνο θχκαηνο θηλνχληαλ ην πεξηνδηθφ Ηδέα ην νπνίν 

θπθινθφξεζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1933 σο ην Μάξηην ηνπ 1934, κε δηεπζπληή ηνλ 

πχξν Μειά (πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Ηδέα δίλνληαη παξαθάησ ζηελ 

αλάιπζε ηεο ζεκαηηθήο Κξάηνο θαη Παηδεία).  

Σέινο, ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε θίλεζε ηνπ ιεγφκελνπ γπλαηθείνπ ηχπνπ ηεο 

επνρήο. Ζ έθδνζε ηεο Δθεκεξίδαο ησλ Κπξηψλ ηεο Καιιηξξφεο Παξξέλ ην 1887, θαη 

ε ζπλέρηζε ηεο έθδνζήο ηεο γηα 30 νιφθιεξα έηε, αλαγλσξίδεηαη απφ ηηο ζχγρξνλεο 

κειέηεο σο ε πξψηε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα «αλαγλψξηζεο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ», 

θαζψο θαη κηα απφ ηηο πξψηεο εθδνηηθέο απφπεηξεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζην 

γπλαηθείν δήηεκα. Ζ Δθεκεξίο δίλεη έκθαζε ζηελ «εζηθήλ, πλεπκαηηθήλ θαη δηά ηεο 
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εξγαζίαο ρεηξαθεζία» ησλ γπλαηθψλ, ηελ νπνία πξνσζεί ζπζηεκαηηθά κε αηηήκαηα γηα 

λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο θαη ζέζεο ζηελ 

νηθνγέλεηα. Δληαγκέλε ζην πιαίζην ηεο «ηζφηεηαο ζηε δηαθνξά», ε Παξξέλ 

απνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά ηε δηεθδίθεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά επηκέλεη ζηνλ 

πνιηηηθφ ραξαθηήξα ηεο γπλαίθαο. Δπηδηψθεη κηα «ιεινγηζκέλε» εθδνρή ηεο 

ρεηξαθέηεζεο, ε νπνία ζπγθξνηεί ηαπηφρξνλα κηα πξφηαζε γηα ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε 

γέλνπο ζειπθνχ (Αβδειά, 2003: 339). Ζ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ζα δείμεη κεγάιε 

αλζεθηηθφηεηα ζηνλ ρξφλν θαη ζα πξνζαξκνζηεί ζηαδηαθά ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

εθάζηνηε επνρήο, πξνβάιινληαο φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα 

αηηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηα ιατθά ζηξψκαηα  

(Φαξξά, 1999: 91). 

ηηο απαξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, εληαηηθνπνηείηαη ε έθδνζε πεξηνδηθψλ 

γπλαηθείνπ ελδηαθέξνληνο, φπσο ην κεληαίν πεξηνδηθφ «Γειηίνλ Διιελίδσλ» κε 

δηεπζχληξηα ηελ Διέλε Ρνπζνπνχινπ. Δπίζεο, ε Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ ζπλερίδεη λα 

εθδίδεηαη θαη ζε απηήλ αξζξνγξαθεί κεγάινο αξηζκφο κνξθσκέλσλ γπλαηθψλ. 

Αθφκε, πνιιέο απφ απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε γπλαηθείνπο ζπιιφγνπο κε εζληθφ – 

θνηλσληθφ – θηιαλζξσπηθφ θαη πνιηηηθφ ραξαθηήξα.  

Πξνρσξψληαο ζηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε δξάζε ησλ γπλαηθψλ 

ζηελ πλεπκαηηθή δσή ηεο ρψξαο γίλεηαη πην εκθαλήο. Γπλαίθεο ιφγηεο αξζξνγξαθνχλ 

ζε πεξηνδηθά (Ννπκάο – Μαιάκνπ, Γεληξηλνχ, Μνάηζνπ θ.ά.) θαζψο θαη ζηα δειηία 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ (Καδαληδάθε, Μειά – Καηζίγξα, Γέιηα, Γεζχπξε, 

Θέξνπ, Λνγνζέηε, Ναππιηψηε, Νεγξεπφληε – Οπξάλε θ.ά.). Δπίζεο, πνιιέο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπιιφγνπο θηινινγηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη θαιιηηερληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, φπσο ε Φνηηεηηθή πληξνθηά θαη ν Δθπαηδεπηηθφο κηινο, θάλνληαο 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ ρψξν. Πνιιέο δεκνζηεχνπλ επηζηεκνληθέο 

κνλνγξαθίεο, ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ινγνηερληθά έξγα, δεκνζηνγξαθνχλ θαη 

αξζξνγξαθνχλ, εθδίδνπλ εκεξνιφγηα θαη πεξηνδηθά θαη αζπάδνληαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

δεκνηηθηζκφ. Νέα ζσκαηεία εκθαλίδνληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη παιαηφηεξα 

ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηνλ νζηαιηζηηθφ κηιν Γπλαηθψλ 

(1919), ηνλ χλδεζκν Διιελίδσλ ππέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαηθφο (1920), ην 

Δζληθφ πκβνχιην Διιελίδσλ, ηνλ χιινγν Διιελίδσλ Δπηζηεκφλσλ, ηε Φεκηληζηηθή 

Έλσζε Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ζηε Θεζζαινλίθε (1928) θ.ά. Αθφκε, θπθινθνξνχλ 

γπλαηθεία πεξηνδηθά φπσο ην Διιελίο, ν Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο, ε νζηαιηζηηθή Εσή, νη 

βξαρχβηεο Δθεκεξίο ησλ Γπλαηθψλ θαη  Φεκηληζηηθή θ.ά (Εηψγνπ – Καξαζηεξγίνπ, 

2007: 314 – 315).  

Ζ δξάζε ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζπλερίδεηαη 

ακείσηε θαη ζηηο δπν επφκελεο δεθαεηίεο, κε αξζνγξαθία, επηηξνπέο, δεκφζηεο 

εθδειψζεηο, ππνκλήκαηα, ίδξπζε ζρνιψλ θ.ά. Υαξαθηεξηζηηθά ην πεξηνδηθφ Ο 

Αγψλαο Σεο Γπλαίθαο ζα γίλεη απφ 1923 σο ην 1936 ην θεληξηθφ βήκα ηνπο, φπνπ ζα 

θαηαγξαθνχλ επίζεο, νη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο ηνπο, θαζψο θαη 

νη κεηαπηψζεηο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο, νη νπνίεο εμαλεκίδνληαη πξνο ην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ σο ην θιείζηκν ηνπ πεξηνδηθνχ απφ ην θαζεζηψο Μεηαμά, ηαπηφρξνλα κε 

εθείλν ηνπ πλδέζκνπ Διιελίδσλ ππέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαηθφο, ην νπνίν ήηαλ 

κέινο ηεο Γηελζνχο Έλσζεο γηα ηε Γπλαηθεία Φήθν, γλσζηήο θαη σο Αιιηάλο.  

 Δπίζεο, ην πεξηνδηθφ Διιελίο, ην νπνίν δξαζηεξηνπνηήζεθε απφ ην 1921 σο ην 

1940, απνηέιεζε εθθξαζηή ηνπ ζπληεξεηηθνχ ξεχκαηνο ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο 

θαη κεηαζρεκαηίζηεθε ιίγν πξηλ ηνλ πφιεκν ζε θηιαλζξσπηθφ ζσκαηείν. Μέζα απφ 

ηηο ζειίδεο απηνχ ηνπ εληχπνπ, ειιελίδεο ηνπ κεζνπνιέκνπ, φπσο νη Διέλε 



27 

 

Ρνπζνπνχινπ θαη ε ζνζηαιίζηξηα Αζελά Γατηάλνπ Γηαλληνχ, ζα εθθξάζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο ζε φηη αθνξά ηελ ςήθν θαη ηελ εξγαζία ησλ γπλαηθψλ.   

 Αθφκε, πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηνλ νζηαιηζηηθφ κηιν Γπλαηθψλ 

(παξάξηεκα ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο θαη ηκήκα ηεο νζηαιηζηηθήο 

Γηεζλνχο ησλ Γπλαηθψλ), ν νπνίνο εθδίδεη ην «γπλαηθείν» ηκήκα ηνπ πεξηνδηθνχ 

νζηαιηζηηθή Εσή απφ ην 1928 σο ην 1935, ζηηο ζειίδεο ηνπ νπνίνπ θαηαγγέιιεη ηνλ 

«αζηηθφ θεκηληζκφ» θαη ππεξαζπίδεηαη ηνλ «ζνζηαιηζηηθφ» (Αβδειά, 2003: 347 – 

348).  

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ην γπλαηθείν δήηεκα εκπιέθεηαη ελεξγά ζηηο πνιηηηθέο 

αληηπαξαζέζεηο θαη ζηηο ηδενινγηθέο ζπγθξνχζεηο ηεο επνρήο, είλαη πιήξσο 

πξνζαξκνζκέλν ζην πνιηηηθφ πιαίζην θαη βξίζθεη βήκα γηα λα εθθξαζηεί κέζα απφ 

ηνλ ειιεληθφ ηχπν. 

Μέζα ζην παξαπάλσ πεξηβάιινλ δξαζηεξηνπνηήζεθε θαη ν Κνπληνπξάο ην 

1936, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ δηθνχ ηνπ πεξηνδηθνχ. Υξεζηκνπνίεζε ηελ εκπεηξία ηνπ 

σο αξζξνγξάθνο ζε άιια έληππα (Ηδέα, Γηάπιαζε ησλ Παίδσλ, Ο Ννπκάο, Υαξαπγή, 

εθεκεξίδα Κακπάλα  θαη άληιεζε ζηνηρεία απφ πξνγελέζηεξεο εθδφζεηο (πεξηνδηθά 

ρνιείν Δξγαζίαο θαη Ζ Νέα Αγσγή), ψζηε λα ζπλζέζεη ην δηθφ ηνπ εγρείξεκα, ην 

νπνίν έθεξε ηελ πξνζσπηθή ηδενινγηθή θαη παηδαγσγηθή ηνπ ζθξαγίδα.  
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ΜΔΡΟ Β΄ 

Ζ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΤ 
 

1. Σππηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηνδηθνύ Παιδεία   
Ο ηίηινο ηνπ εληχπνπ πνπ εμέδσζε ν Μίιηνο Κνπληνπξάο ήηαλ: Παηδεία, ξγαλν 

αλακνξθσηηθήο παηδαγσγηθήο πξνζπάζεηαο. Ο Κνπληνπξάο ππήξμε ηφζν ηδξπηήο – 

εθδφηεο ηνπ φζν θαη δηεπζπληήο ηνπ. Σν ηππνγξαθείν πνπ επέιεμε ν έιιελαο 

παηδαγσγφο γηα ηελ ηχπσζε ηεο Παηδείαο ήηαλ ηνπ Δθδνηηθνχ νίθνπ Μ. Η. αιηβέξνπ 

Α.Δ., κε έδξα ηελ Αζήλα θαη δηεχζπλζε ηαδίνπ 14 (ηα δχν ηειεπηαία αθπθινθφξεηα 

ηεχρε πνπ παξαζέηεη ν Γεκαξάο ζε εηδηθή έθδνζε εθδφζεθαλ απφ ηηο εθδφζεηο 

Μεηαίρκην). 

Ζ Παηδεία θπθινθφξεζε ζε  έμη ηεχρε (απφ ηνλ Ηαλνπάξην – Ηνχλην ηνπ 1936), 

κε ζπλερή αξίζκεζε ζειίδσλ. ηελ εξγαζία αλαιχνληαη θαη ηα δχν αθπθινθφξεηα 

ηεχρε πνπ παξαζέηεη ζε εηδηθή έθδνζε θαη κε δηθή ηνπ επηκέιεηα ν Αι. Γεκαξάο. Σα 

ηεχρε απηά επξφθεηην λα θπθινθνξήζνπλ σο δηπιφ ζεξηλφ ηεχρνο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1936, αιιά ε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά απαγφξεπζε ηελ θπθινθνξία ηνπο εμαηηίαο ηεο 

κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Κνπληνπξά ζηηο επηηαγέο πνπ έζεζε ην θαζεζηψο πξνο φινπο 

ηνπο ηφηε εθδφηεο ηεο ρψξαο. Σν πεξηνδηθφ θπθινθνξνχζε αλά κήλα, κε εηήζηα 

ζπλδξνκή 75 δξαρκέο. Ζ γξακκαηνζεηξά ηνπ ήηαλ ζρήκαηνο γδννπ (8
νπ

).  

ην πεξηνδηθφ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζπλνιηθά 50 άξζξα ηα νπνία αλαιχνληαη ζε 

απηήλ ηελ εξγαζία. Οη αξζξνγξάθνη ηνπ είλαη νη εμήο: 1) Μ. Κνπληνπξάο 2) Δ. 

Παπαλνχηζνο 3) Ρφδα Ηκβξηψηε 4) Κ.Γ. Γεσξγνχιεο 5) Υ. Θενδσξίδεο 6) Μπξζίλε 

Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ 7) Διηζαίνο Γηαλίδεο 8) Δ. Παλέηζνο 9) Κ. Μ. 

Μηραειίδεο 10) Γηάλεο Κνξδάηνο 11) Έιιε Λακπξίδε 12) Αγλή Ρνπζνπνχινπ 13) 

Βαζίιεο Αξρνληίδεο 14) Δηξήλε Πατδνχζε 15) Θ. Βιηδηψηεο 16) Αληψλεο 

Πξσηνπάηζεο 17) Γηάλλεο Ηκβξηψηεο 18) Θ. Ξχδεο.  

Σν πεξηνδηθφ εληνπίδεηαη ζηελ Διιάδα ζε δηάθνξεο βηβιηνζήθεο. ε πιήξε 

κνξθή βξίζθεηαη ζηελ θεληξηθή Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο ζην Ρέζπκλν θαη ζηελ θεληξηθή Παλεπηζηεκηαθή Βηβιηνζήθε ηνπ Α.Π.Θ. ζηε 

Θεζζαινλίθε. 

 

2. Καηεγνξηνπνίεζε άξζξωλ  
Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άξζξσλ έγηλε κε θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηερφκελφ 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, κεηά απφ ελδειερή κειέηε φινπ ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή ησλ άξζξσλ ηνπ, ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, ηνπ ζέκαηνο πνπ 

πξαγκαηεχνληαη θαη ηνπ αξζξνγξάθνπ ν νπνίνο ηα ζπλέηαμε, απηά 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ελληά (9) ζεκαηηθέο ελφηεηεο, κε ηίηινπο πνπ επηιέρηεθαλ 

ψζηε λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην πεξηγξαθηθνί θαη πεξηζζφηεξν θνληά ζηα δεηήκαηα 

ηα νπνία απηέο πξαγκαηεχνληαη. Κάπνηεο θαηεγνξίεο είλαη ζρεδφλ ηαπηφζεκεο κε ηελ 

νλνκαζία ζεηξάο νξηζκέλσλ άξζξσλ (άξζξα ζε ζπλέρεηεο απφ ηνλ ίδην αξζξνγξάθν). 

Σν κέγεζνο ησλ θαηεγνξηθψλ – ζεκαηηθψλ ελνηήησλ δελ είλαη παξφκνην αιιά 

εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ην πιήζνο ησλ άξζξσλ πνπ πεξηέρνπλ. Οξηζκέλνη 

αξζνγξάθνη εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο (π.ρ. Μ. Κνπληνπξάο), ελψ άιινη 

κφλν ζε κία (π.ρ. Ρ. Ηκβξηψηε θαη Μ. Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ).  

ε θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα θαη αλά άξζξν μερσξηζηά, έγηλε πξνζπάζεηα λα 

ζπλδεζεί ην πεξηερφκελφ ηνπο κε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν απηά γξάθηεθαλ, ψζηε 

λα αλαδπζεί ε ηδενινγία θαη ε παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε φπνπ ππήξρε (δελ είλαη φια 

ηα άξζξα εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο), ψζηε λα εμαρζνχλ ζπλνιηθά ζπκπεξάζκαηα 
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γηα φιν ην πεξηνδηθφ ζρεηηθά κε ηελ θπζηνγλσκία ηνπ θαη ηνλ ξφιν πνπ επηδίσμε λα 

επηηειέζεη κέζα ζην θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, παηδαγσγηθφ, επηζηεκνληθφ θαη 

θαιιηηερληθφ γίγλεζζαη ηεο επνρήο.  

 Ζ πξψηε θαηεγνξία πνπ ζεζπίζηεθε νλνκάζηεθε Κξάηνο θαη παηδεία θαη 

απνηειείηαη απφ 9 άξζξα ζπλνιηθνχ κεγέζνπο 59 ζειίδσλ (17,5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πεξηνδηθνχ). Πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία πνπ θέξεη ηίηιν απηνχζηα παξκέλν απφ ηηο 

ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ, κηαο θαη ζε απηφ ππήξρε απφ ηελ αξρή ηεο έθδνζήο ηνπ 

ζρεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζηελ νπνία αξζξνγξαθνχζαλ πνιινί ζπλεξγάηεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θαη ν Κνπληνπξάο.  

 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ηξηψλ άξζξσλ θαη 12 ζπλνιηθά ζειίδσλ (3,6% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πεξηνδηθνχ) ηηηινθνξείηαη Δθπαίδεπζε θαη έμσ ειιεληζκφο θαη 

πξαγκαηεχεηαη ζέκαηα ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ. 

 Ζ ηξίηε θαηεγνξία θέξεη ηνλ ηίηιν Δθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα. Έρεη ίδην αξηζκφ 

άξζξσλ θαη ζειίδσλ κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε θαη φπσο απνθαιχπηεη ν ηίηινο ηεο, 

θαηαπηάλεηαη κε εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα εληφο θαη εθηφο Διιάδνο. 

 Ζ ηέηαξηε θαηεγνξία νλνκάζηεθε Γισζζηθά. Πξφθεηηαη γηα έλαλ φξν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνχ γηα λα ραξαθηεξίζεη κηα ζεηξά 

άξζξσλ (4 ζπλνιηθά, 6 ζειίδσλ, 1,8% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ πεξηνδηθνχ) ηα νπνία 

αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ γξαπηφ θαη πξνθνξηθφ ιφγν.   

ηελ πέκπηε ζεκαηηθή ελφηεηα δφζεθε απηνχζηνο ν ηίηινο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πεξηνδηθφ (Δμέιημε ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε), ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεη κηα ζεηξά άξζξσλ ηα νπνία ζπδεηνχλ ηελ εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο 

επηζηήκεο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, κε παξαδείγκαηα, κεζφδνπο, αξρέο θαη 

αδπλακίεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πην κεγάιε θαηεγνξία ηνπ πεξηνδηθνχ, 106 ζειίδσλ, 8 

άξζξσλ θαη πνζνζηνχ 31,3% ζην ζχλνιν ηνπ πεξηνδηθνχ.   

 Ζ έθηε ελφηεηα νλνκάζηεθε Δμειίμεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηεο Διιάδαο 

(λφκνη, κεηαξξπζκίζεηο, εθπαηδεπηηθέο πξσηνβνπιίεο) θαη ζπγθεληξψλεη 5 άξζξα 32 

ζειίδσλ (9,5% ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηνπ εληχπνπ), ζηα νπνία ζρνιηάδεηαη απφ 

ηνπο αξζξνγξάθνπο ηνπ πεξηνδηθνχ ε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή θίλεζε ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ. 

 Ζ έβδνκε ελφηεηα ηηηινθνξείηαη Δπηζηεκνληθά: Φηινζνθία, Φπρνινγία, 

Ηζηνξία, Ηαηξηθή. Απνηειείηαη απφ 6 άξζξα, ζπλνιηθά 68 ζειίδσλ (20% επί ηνπ 

ζπλφινπ) θαη φπσο απνθαιχπηεη θαη ν ηίηινο ηεο, αζρνιείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο.  

 Ζ φγδνε θαηεγνξία νλνκάζηεθε Βηβιηνθξηηηθέο απφ ηελ αληίζηνηρε ελφηεηα 

ηνπ πεξηνδηθνχ ζηελ νπνία παξέρνληαλ απφ ηνπο αξζξνγξάθνπο ηεο Παηδείαο κηα 

ζχληνκε απνηίκεζε βηβιίσλ πνπ θπθινθνξνχζαλ εθείλε ηελ επνρή ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. Ζ θαηεγνξία πεξηέρεη 9 ζχληνκα άξζξα, 18 ζειίδσλ (5,3% ηνπ ζπλφινπ). 

 Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία (ηξηψλ άξζξσλ θαη 11 ζειίδσλ, 3,3%) νλνκάζηεθε 

Άξζξα πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο θαη ζε απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ θείκελα πνπ δελ 

κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο.  

 πλνιηθά ηα άξζξα ηεο Παηδείαο είλαη 50 θαη θαηαιακβάλνπλ 338 ζειίδεο. ε 

απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φζα δελ πξφιαβαλ λα δεκνζηεπζνχλ θαη εθδφζεθαλ εθ 

ησλ πζηέξσλ απφ ηνλ Αιέμε Γεκαξά θαη ηηο εθδφζεηο Μεηαίρκην.  

 ηελ ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε φζα πεξηγξάςακε 

παξαπάλσ. 
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Καηεγνξία – ζεκαηηθή ελόηεηα ειίδεο  Άξζξα 

ζηελ 

θαηεγνξία 

Πνζνζηό 

Α) Κξάηνο θαη παηδεία 

Β) Δθπαίδεπζε θαη έμω ειιεληζκόο 

Γ) Δθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα 

Γ) Γιωζζηθά 

Δ) Δμέιημε ζηελ Παηδαγωγηθή Δπηζηήκε 

η) Δμειίμεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηεο 

Διιάδαο (λόκνη, κεηαξξπζκίζεηο, 

εθπαηδεπηηθέο πξωηνβνπιίεο) 

Ε) Δπηζηεκνληθά: Φηινζνθία, Φπρνινγία, 

Ηζηνξία, Ηαηξηθή 

Ζ) Βηβιηνθξηηηθέο 

Θ) Άξζξα πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο 

ύλνιν ζειίδωλ                       

59 

12 

12 

6 

106 

 

32 

 

68 

 

18 

11 

338 

9 

3 

3 

4 

8 

 

5 

 

6 

 

9 

3 

50 

17,5% 

3,6% 

3,6% 

1,8% 

31,3% 

 

9,5% 

 

20% 

 

5,3% 

3,3% 
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2.1. Α) Κξάηνο θαη Παηδεία 
ηελ παξαπάλσ πξψηε ζεκαηηθή ελφηεηα θαηέηαμα κηα ζεηξά άξζξσλ (9) ηα νπνία 

ηηηινθνξνχληαη έηζη απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα ησλ αξζνγξάθσλ ηνπ πεξηνδηθνχ θαη 

πξαγκαηεχνληαη ηε ζρέζε ηνπ θξάηνπο σο νξγαλσκέλνπ θνξέα κε ηελ παηδεία, ζε 

επίπεδν πνιηηηθφ, εθπαηδεπηηθφ, λνκηθφ, παηδαγσγηθφ θαη νξγαλσηηθφ. ηε ζπγγξαθή 

ησλ θεηκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ζπκκεηέρνπλ πνιινί απφ ηνπο 

αξζξνγξάθνπο ηνπ πεξηνδηθνχ, κε κεγαιχηεξε αξζξνγξαθία απφ ηνλ  ίδην ηνλ 

Κνπληνπξά (3 άξζξα), ν νπνίνο κεηαθξάδεη θαη έλα ζρεηηθφ θείκελν ηνπ G. 

Kerschensteiner. Δπίζεο, ν θαζεγεηήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Κσλζηαληίλνο 

Γεσξγνχιεο εκθαλίδεηαη κε 3 άξζξα, ν θαζεγεηήο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο Υαξάιακπνο Θενδσξίδεο κε έλα άξζξν θαη ηέινο ν Δπάγγεινο 

Παπαλνχηζνο κε αθφκε έλα άξζξν. 

Σν πξψην άξζξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ηηηινθνξείηαη «Σν 

λφεκα ηνπ Κξάηνπο θαη ε πνιηηεηαθή κφξθσζε» θαη απνηειεί κεηάθξαζε θεηκέλνπ ηνπ 

G. Kerschensteiner απφ ηνλ ίδην ηνλ Κνπληνπξά. ε απηφ ν γεξκαλφο θηιφζνθνο θαη 

παηδαγσγφο εθζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο, ηνπο ζεζκνχο 

ηνπ θαη ην ξφιν πνπ νθείιεη λα επηηειέζεη ην ηειεπηαίν ζε κηα νξγαλσκέλε θνηλσλία. 

ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Kerschensteiner θπξίαξρε έλλνηα είλαη απηή ηεο 

δηθαηνζχλεο. Ολνκάδεη ην θξάηνο αλαγθαίν πλεπκαηηθφ νηθνδφκεκα  πνπ ζθνπφ έρεη 

λα δηαζθαιίζεη ζπλζήθεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο γηα πιηθά θαη πλεπκαηηθά αγαζά. Ο 

γεξκαλφο θηιφζνθνο, θάλνληαο κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην πεξηερφκελν ηεο 

έλλνηαο θξάηνο αλά ηνπο αηψλεο, ζηέθεηαη ζε νξηζκνχο δηαηππσκέλνπο απφ ηνπο 

Αξηζηνηέιε, Καλη, Υέγγει, Υαλο Κέιζελ, Γηάθνκπ Μπνχξθραξλη θ.ά. ε φινπο 

εληνπίδεηαη ζηελή ζρέζε αλάκεζα ζην θξάηνο, ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ ππνρξέσζε ηνπ 

πξψηνπ λα δηαζθαιίζεη ηε δεχηεξε. Μνλφδξνκνο γηα θάηη ηέηνην απνηειεί ε εζηθή 

δηαπαηδαγψγεζε ηεο θνηλσλίαο κε παλαλζξψπηλεο αξρέο θαη αμίεο. Ο Kerschensteiner 

δεηάεη λα γίλεη «ε κφξθσζε ηεο βνχιεζεο γηα ηε Γηθαηνζχλε, κε ηελ εζηθή ηεο έλλνηα, 

ην πξψην αίηεκα ηεο κφξθσζεο ηνπ πνιίηε» (Kerschensteiner, 1936: 6). Έηζη, ν 

θαζέλαο ρσξηζηά κε ηελ πξνζσπηθή, επαγγεικαηηθή θαη πνιηηηθή ηνπ πνξεία, ζα 

απνηειέζεη ηελ έθδειε βνχιεζε γηα δηθαηνζχλε θαη ζα βνεζήζεη ζηελ εζηθνπνίεζε 

ηνπ ζπλφινπ. Ο ξφινο φκσο ηεο παηδείαο ζε απηφ ην θνκκάηη είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλνο. O γεξκαλφο παηδαγσγφο θαηαιήγεη φηη ε παηδεία κπνξεί θαη πξέπεη λα 

κεξηκλήζεη αξρηθά γηα ηελ εζηθή δηάπιαζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ λέσλ πνιηηψλ θαη 

αξγφηεξα γηα ηελ εκθχζεζε ηνπ νξζνινγηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη θαη’ επέθηαζε γηα 

ηελ εδξαίσζε ηνπ δηθαίνπ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή (Kerschensteiner, 1936: 

8). 

 Οη παξαπάλσ απφςεηο ηνπ Kerschensteiner, ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο παηδείαο 

ζηελ εζηθνπνίεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ, ραξαθηεξίδνπλ ην έξγν ηνπ γεξκαλνχ 

παηδαγσγνχ ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ. Ο ηειεπηαίνο ζην έξγν ηνπ ζέηεη νξηζκέλνπο 

βαζηθνχο ζηφρνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κφξθσζεο, κε θπξηφηεξν φκσο (πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη φινπο ηνπο άιινπο), απηφλ ηεο εζηθήο θαη απηφλνκεο 

θαιιηέξγεηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγνχλ κε 

βάζε ηηο απφιπηεο αμίεο. Γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ε κφξθσζε δε ζα πξέπεη λα 

είλαη ζχλνιν απζαίξεησλ ελεξγεηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά λα ιακβάλεη ππφςε ηεο 

ηα ελ δπλάκεη δεκηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε καζεηή. ε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ηα αηνκηθά φζν θαη ηα θνηλσληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ αγσγή πξνεηνηκάδεη ην άηνκν αξρηθά γηα ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία εληάζζεηαη, αξγφηεξα γηα ην έζλνο ζην νπνίν αλήθεη θαη θαη’ 

επέθηαζε γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα. Ζ αγσγή ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηελ 
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θνηλσληθφηεηα, ζπλδέεηαη κε ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ηελ εζληθή δσή θαη ηηο αμίεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη εληφο απηψλ. Γελ παξαβιέπεη φκσο ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηελ ηδηαίηεξε ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν έρνληαο 

εζσηεξηθέο δπλάκεηο, νδεγείηαη ζε επηινγέο αγαζψλ (πνιηηηζκηθψλ, εζηθψλ, 

θνηλσληθψλ θ.η.ι.). Γηα λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ απαηηείηαη ε κέζνδνο ηεο 

αγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ, ε 

νπνία φρη απιά δελ ηαπηίδεηαη κε απηήλ ησλ κεγάισλ, αιιά θαη ζπλερψο εμειίζζεηαη.  

Ζ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, νθείιεη λα 

ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. 

Αθφκε, έλα αμίσκα κφξθσζεο θαηά ηνλ Kerschensteiner είλαη θαη ην εμήο: Ζ 

κφξθσζε ηνπ αηφκνπ είλαη δπλαηή κφλν κε εθείλα ηα αγαζά ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ 

νπνίσλ ε πλεπκαηηθή ζχλζεζε, ηειείσο ή κεξηθά, αληαπνθξίλεηαη θαη είλαη αλάινγε 

πξνο ηε ζχλζεζε ηεο αηνκηθήο ςπρήο ηνπ καζεηή (Kerschensteiner  ζην 

Κνληνκήηξνο, 2006: 259 – 262). 

Γεληθά, ν Kerschensteiner επεξεάζηεθε απφ ηηο απφςεηο ηνπ Πιάησλα γηα ηελ 

ηδαληθή πνιηηεία θαη νξακαηηδφηαλ κηα ηέηνηνπ είδνπο θνηλσλία, πξνζαξκνζκέλε 

φκσο ζηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπ. Απηή ε θνηλσλία ζα ιεηηνπξγνχζε δεκηνπξγηθά 

κέζα ζε έλα αλζξσπηζηηθφ θξάηνο ζην νπνίν ε βία δε ζα ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ 

επηβνιή ησλ λφκσλ, αιιά ε εζηθή απηνλνκία ηνπ αηφκνπ ζα απνηεινχζε χςηζην 

αγαζφ θαη ηειηθφ ζθνπφ ηεο αγσγήο ηνπ πνιίηε, θαη ζα νδεγνχζε ζηε ζεηηθή δηάζεζε 

γηα ηελ εζηθνπνίεζε ηνπ θξάηνπο. Σν ηειεπηαίν απείρε απφ ηηο αληηιήςεηο ηνπ 

Rousseau γηα ηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ, φπσο απηέο εθθξάδνληαλ κέζα απφ ηνλ Αηκίιην, 

αθνχ ν Rousseau πξφηεηλε κηα πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ γηα ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν, 

καθξηά φκσο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν (Κνληνκήηξνο, 2006: 242 – 243). 

 Δπηζηξέθνληαο μαλά ζην άξζξν, ν Κνπληνπξάο επηιέγεη λα ην θιείζεη 

αλαθεξφκελνο ζηνλ θίλδπλν πνπ ειινρεχεη κε ηελ πιήξε ελαπφζεζε ηεο επζχλεο γηα 

εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ ζην θξάηνο. Αλ ην ηειεπηαίν γίλεη 

δεζπνηηθφ, έληνλα παξεκβαηηθφ ζηηο αλζξψπηλεο ειεπζεξίεο θαη αληηθαηαζηήζεη ηε 

δηθαηνζχλε θαη ηελ ειεχζεξε άκηιια ησλ ζξεζθεπηηθψλ, επηζηεκνληθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ θξνλεκάησλ κε ηελ απζαηξεζία ηνπ αηνκηθνχ ή ηνπ νκαδηθνχ 

δεζπνηηζκνχ, ηφηε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζην απφιπην θαθφ, κε νιέζξηεο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ θνηλσλία (Κνπληνπξάο, 1936: 8). 

 Ζ επηινγή ηνπ Κνπληνπξά λα αλαθεξζεί ζε απηφλ ηνλ θίλδπλν κφλν ηπραία 

δελ είλαη. Ο ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ, κε ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηελ Δπξψπε θαη 

ζηελ εμάπισζε ηνπ θαζηζκνχ ζε απηήλ, πξνεηδνπνηεί ην αλαγλσζηηθφ ηνπ θνηλφ γηα 

ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί εθείλε ηελ επνρή ζηελ ρψξα. ιν ην 

κεηέπεηηα έξγν ηνπ πεξηνδηθνχ θηλείηαη γχξσ απφ απηφ ην πλεχκα. Οχησο ή άιισο ν 

Κνπληνπξάο, απφ ην εηζαγσγηθφ ηνπ αθφκε άξζξν ζην πεξηνδηθφ, ζεκεηψλεη φηη δε ζα 

κείλεη απιά ζηελ παξνπζίαζε παηδαγσγηθψλ ζεσξηψλ θαη γισζζηθψλ ζεκάησλ, αιιά 

ζα πξνζπαζήζεη καδί κε ηνπο ππφινηπνπο αξζξνγξάθνπο ηνπ πεξηνδηθνχ «λα αζθήζεη 

θξηηηθφ έιεγρν ζε θάζε θνξέα (θξαηηθφ ή ηδησηηθφ) ν νπνίνο ζα πξνζπαζήζεη λα 

ζηακαηήζεη ηελ πξννδεπηηθή ξνή θαη ηελ εθπνιηηηζηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο» 

(Κνπληνπξάο, 1936: 1). Πξφθεηηαη γηα κηα ζαθή δήισζε ηνπ πψο νξακαηίδεηαη ηε 

δξάζε ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ, πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηελ ηδενινγηθή ηνπ 

ηνπνζέηεζε θαη ζπλπθαζκέλε κε ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε ρψξα καο 

ηελ επνρή εθείλε.  

ηελ ίδηα ζεκαηηθή ελφηεηα εληάρζεθαλ θαη ηξία άξζξα ηνπ θαζεγεηή 

παηδαγσγηθήο Κσλζηαληίλνπ Γεσξγνχιε, ηα νπνία θέξνπλ απηνχζην ηνλ ηίηιν ηεο 

ζεηξάο/ζηήιεο (Κξάηνο θαη Παηδεία) θαη ππφηηηινπο «Σν πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο 
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χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ», «Ζ Παηδεία ζηε ζπζρέηηζή ηεο κε ην Κξάηνο»  θαη «Ζ 

ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή». Σα άξζξα δεκνζηεχνληαη ζηα ηεχρε 1 (ζει. 8 – 16), 4 (ζει. 

137 – 152) θαη ζην δηπιφ ηεχρνο 7 – 8 (αδεκνζίεπην ζει. 241 – 247) αληίζηνηρα. Ο 

Γεσξγνχιεο αλαπηχζζεη ζην πξψην κέξνο ησλ άξζξσλ ηνπ (ζει. 8 – 16) κηα εθηελή 

επηρεηξεκαηνινγία πεξί ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ζεζκηθνχ θαη πνιηηηθνχ ηνπ ξφινπ εληφο 

ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ. Σν ραξαθηεξίδεη θνξέα δχλακεο, απζεληίαο, 

αζθάιεηαο θαη θπξηαξρηθφηεηαο. Δπίζεο, απνηειεί θαηά ηνλ ίδην κηα νξηζηηθή 

πνιηηηθή ελφηεηα ε νπνία έρεη ην δηθαίσκα, σο αληάιιαγκα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

εζπρία πνπ παξέρεη ζηνπο πνιίηεο ηνπ, λα δεηάεη απφ απηνχο λα ζπζηαζηνχλ πξφζπκα 

γηα ράξε ηνπ θαζψο θαη λα ζαλαηψζνπλ φζνπο ιεηηνπξγνχλ σο ερζξνί ηνπ, έκκεζα ή 

άκεζα. Ζ πνιηηηθή χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ ραξαθηεξίδεηαη σο έλα «καδί κε άιινπο 

είλαη». Δίλαη κε άιια ιφγηα ε αξηζηνηειηθή ξήζε «Φχζεη δψνλ πνιηηηθφλ ν 

άλζξσπνο» φπνπ ν φξνο θχζε δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο natura αιιά ηεο νπζίαο – 

νληφηεηαο. (Γεσξγνχιεο, 1936α: 8 – 16). 

ηηο παξαπάλσ απφςεηο ηνπ Γεσξγνχιε δηαθξίλεηαη κηα ηδενινγηθή ζπγγέλεηα 

κε ηηο απφςεηο ηνπ Δκίι Νηπξθάηκ αιιά θαη ηνπ Auguste Comte γηα ηε ζπιινγηθή 

ζπλείδεζε.  

Καηά ηνλ πξψην, ε ζπιινγηθή ζπλείδεζε έρεη κηα μερσξηζηή χπαξμε, γηαηί 

δηαξθεί ζηνλ ρξφλν θαη ρξεζηκεχεη ζηελ ελνπνίεζε ησλ γελεψλ. Εεη κέζα ζηα άηνκα 

θαη ράξε ζε απηά. Γεδνκέλνπ φηη είλαη πξντφλ ησλ αλζξσπίλσλ νκνηνηήησλ, ε 

δχλακε θαη ε αλεμαξηεζία ηεο είλαη ηζρπξφηεξεο φηαλ νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ 

κειψλ κηαο θνηλσλίαο είλαη εληνλφηεξεο. Ζ θαηάζηαζε απηή ραξαθηεξίδεηαη σο 

κεραληθή αιιειεγγχε θαη επηθαιχπηεη νιφηεια ηελ αηνκηθή λννηξνπία θαη εζηθή. 

Τπφ ζπλζήθεο κεραληθήο αιιειεγγχεο, ε αλψηεξε ζπκβνιή ησλ ζπιινγηθψλ 

δπλάκεσλ θαίλεηαη απφ ηηο δξαζηηθέο αληηδξάζεηο θαηά ησλ παξαβάζεσλ ησλ 

νκαδηθψλ ζεζκψλ. Ο θνηλσληθφο θαηαλαγθαζκφο εθθξάδεηαη απνθαζηζηηθά κε ην 

απζηεξφ, πνηληθφ δίθαην ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε ηεο 

κεραληθήο αιιειεγγχεο (Νηπξθάηκ ζην Timasheff and Theodorson, 2001: 204 – 205).  

  Παξνκνίσο, ν Auguste Comte ζεσξεί φηη ε θνηλσλία δελ κπνξεί λα αλαρζεί 

ζηα άηνκα απφ ηα νπνία απνηειείηαη. Ο ππξήλαο ηεο θνηλσλίαο δελ είλαη ην άηνκν. 

Σα άηνκα απνηεινχλ θπζηθά φληα, δψα ηα νπνία απνθηνχλ εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

ηδηφηεηεο κέζα ζηελ θνηλσλία θαη ζηνλ ππξήλα ηεο ν νπνίνο είλαη ε νηθνγέλεηα. Οη 

θνηλσληθέο ηδηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ, είλαη θαηά ηνλ Comte, πξντφλ ηνπ πνιηηηζκνχ, 

δειαδή ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο. Θεκειηαθφ ξφιν ζηε ζπλνρή θαη ηε ζχλδεζε ηεο 

θνηλσλίαο παίδεη ε θνηλσληθή «ζπλαίλεζε» ή αιιηψο «θαζνιηθή ζπλαίλεζε». 

Πξφθεηηαη γηα ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε θαη ζπγρξφλσο ην αίζζεκα ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαζήθνληνο. Ζ ελφηεηα ηεο θνηλσλίαο δελ κπνξεί 

παξά λα ζηεξίδεηαη ζηελ θαζνιηθή απνδνρή απφ φια ηα κέιε ηεο θνηλσλίαο ελφο 

ζπλφινπ ηδεψλ, ηδεσδψλ, εζηθψλ αξρψλ θαη θαλφλσλ (Comte ζην Αλησλνπνχινπ, 

1991: 146).   

 Ο Γεσξγνχιεο ζην άξζξν ηνπ επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν νη παξαπάλσ απφςεηο, 

πεξί θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη ππνηαγήο ηνπ αηνκηθνχ ζπκθέξνληνο ζην θνηλφ 

φθεινο, λα γίλνπλ αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο φζσλ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ εμνπζία 

ππνηάζζνληαο ηελ αληίδξαζε ησλ αηφκσλ ζε θαηαπηέζεηο θαη ζηεξήζεηο αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ ηνπο.  

 Σελ επνρή εθείλε (κέζα δεθαεηίαο 1930), νη παξαπάλσ παηδαγσγηθέο αξρέο 

δηαζηξεβιψζεθαλ απφ ηελ πξνπαγάλδα ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο θαη ηεο θαζηζηηθήο 

Ηηαιίαο, θαη ην 1936 απνηέιεζαλ πξφηππν γηα ην ελ Διιάδη θαζηζηηθφ εγρείξεκα ηνπ 

Η. Μεηαμά, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα αληηγξάςεη ζηνηρεία απφ ηα πξναλαθεξζέληα 
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θαζεζηψηα. Ο λαδηζκφο θαη ν θαζηζκφο, πξνζπάζεζαλ λα απνθηήζνπλ έλα 

θηινζνθηθφ θαη επηζηεκνληθφ πεξηηχιηγκα, ρξεζηκνπνίεζαλ ζηνηρεία απφ ηε 

θηιειεχζεξε παηδαγσγηθή, ηε θηινζνθία θαη ηελ θνηλσληνινγία, γηα λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηηο κεηέπεηηα επηινγέο ηνπο.  

Ο Fromm καο κεηαθέξεη ην πψο αληηιακβάλνληαλ νη εγέηεο ηεο λαδηζηηθήο 

Γεξκαλίαο ηελ έλλνηα ηνπ ζνζηαιηζκνχ, ηελ νπνία ζπκπεξηέιαβαλ θαη ζηελ νλνκαζία 

ηνπ θφκκαηφ ηνπο (Δζληθνζνζηαιηζηηθφ Κφκκα). Ο Γθαίκπειο (ππνπξγφο 

Πξνπαγάλδαο ζηε Ναδηζηηθή Γεξκαλία) ζπγθεθξηκέλα έδηλε ηνλ εμήο νξηζκφ ζηελ 

έλλνηα ηνπ ζνζηαιηζκνχ: «Σν λα είζαη ζνζηαιηζηήο, ζεκαίλεη ηελ ππνηαγή ηνπ εγψ ζην 

εζχ. Ο ζνζηαιηζκφο ζπζηάδεη ην άηνκν ζην ζχλνιν» (Γθαίκπειο ζην Fromm, 1971: 

259). 

Παξνκνίσο,  θαηά ηνλ Υίηιεξ, ε ζπζία ηνπ αηφκνπ θαη ν ππνβηβαζκφο ηνπ ζε 

κφξην ζθφλεο ζπλεπάγεηαη ηελ απάξλεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα ππνζηεξίδεη ηελ 

αηνκηθή ηνπ γλψκε, ηα δηθαηψκαηά ηνπ θαη ηελ επηπρία ηνπ. Ζ απάληεζε απηή 

απνηειεί ηελ νπζία ηεο πνιηηηθήο νξγάλσζεο, ζηελ νπνία «ην άηνκν παξαηηείηαη απφ 

ην λα παξνπζηάδεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ γλψκε θαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ…» (Υίηιεξ, 1925: 

259). Δμπκλεί ηελ αληδηνηέιεηα θαη δηδάζθεη πψο «θπλεγψληαο ηελ επηπρία ηνπο, νη 

άλζξσπνη πέθηνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ παξάδεηζν ζηελ θφιαζε» (Υίηιεξ, 

1925: 259). Ο Υίηιεξ ππνζηεξίδεη φηη ζηνπο Αξίνπο ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο ην 

έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο έθηαζε ζηελ επγελέζηεξε κνξθή ηνπ γηαηί απηνί 

θαηάθεξαλ λα ππνηάμνπλ εζεινληηθά ην εγψ ηνπο ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο, θαη αλ νη 

πεξηζηάζεηο ην απαηηνχζαλ αθφκε θαη λα ην ζπζηάζνπλ γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Βέβαηα, ν ίδηνο είρε ηελ επρέξεηα λα θξίλεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πεξηζηάζεσλ 

απηψλ, νδεγψληαο ηειηθά ηε ρψξα ηνπ ζε έλαλ νιέζξην παγθφζκην πφιεκν, 

δηαηπκπαλίδνληαο (ζηελ πξψηε θάζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ πνιέκνπ) φηη αλαδεηνχζε 

δσηηθφ ρψξν γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ έζλνπο ηνπ, ππνρξέσζε ζηελ νπνία σο 

εγέηεο ηεο Γεξκαλίαο δελ κπνξνχζε λα κελ αληαπνθξηζεί (Fromm, 1971: 250).  

Γηαβάδνληαο ηηο παξαπάλσ ηδενινγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ λαδηζηηθνχ 

θαζεζηψηνο ζην ζέκα ηηο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ λέσλ, κε επίθεληξν ηελ πξνζήισζε 

ζηνλ εγέηε θαη ηελ πνδνπάηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο αηνκηθήο 

ηνπ βνχιεζεο ππέξ ηεο ηπθιήο ππαθνήο θαη πίζηεο ζε έλαλ αλψηεξν εγέηε, 

δηαπηζηψλνπκε ηε ζπγγέλεηά ηνπο κε ηηο πξαθηηθέο θαη αξρέο ηνπ κεγαιφπλννπ 

εγρεηξήκαηνο ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο, απηφ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο Δζληθήο 

Οξγάλσζεο Νενιαίαο (Δ.Ο.Ν.), ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ αξρή έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

Παηδεία ην 1936. ε απηήλ ην θαζεζηψο Μεηαμά ζηήξημε ηελ πξνζπάζεηά ηνπ γηα 

δεκηνπξγία ελφο ζθιεξνχ ππξήλα κειινληηθψλ ζηειερψλ, ηα νπνία ζα ήηαλ απφιπηα 

πηζηά ζηνλ εγέηε ηνπο, ζα αζπάδνληαλ ηηο αξρέο ηνπ θαζηζκνχ θαη ζα ππεξεηνχζαλ 

πηζηά ην θαζεζηψο, ιεηηνπξγψληαο ζηα πξφηππα ησλ αδειθψλ νξγαλψζεψλ ηνπο ζηελ 

Ηηαιία θαη Γεξκαλία. Ο Μεηαμάο πξνέβε ζηελ ίδξπζε απηήο ηεο νξγάλσζεο γηαηί 

πξνζπαζνχζε λα δεκηνπξγήζεη έλα επξχ έξεηζκα ππέξ ηνπ θαζηζκνχ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία, ε νπνία δελ είρε αθφκε ηα απαξαίηεηα γη απηφλ ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα 

ζεσξεζεί ακηγψο θαζηζηηθή ψζηε λα είλαη πξφζπκε λα ηνλ αθνινπζεί πηζηά ζε φια ηα 

κειινληηθά ηνπ ζρέδηα (Πινπκίδεο, ρ.ρ.: 1 – 2). Γπζηπρψο γη απηφλ, νη φπνηεο 

επεθηαηηθέο βιέςεηο ηνπ αλαθφπεθαλ κε ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο 

ίδηνο δελ πξφιαβε λα δεκηνπξγήζεη κηα νιφθιεξε γεληά ειιήλσλ νη νπνίνη ζα 

ππάθνπαλ ρσξίο ελδνηαζκνχο ζηνλ αλψηεξν θαη κνλαδηθφ εγέηε ηνπο, ηνλ 

απηναπνθαινχκελν «παηέξα ηνπ έζλνπο». Σνλ πξφιαβε ε επίζεζε πνπ δέρηεθε ε 

ρψξα καο, απφ ην θαηά ηα άιια αδεξθφ θαζεζηψο ηεο, απηφ ηεο θαζηζηηθήο Ηηαιίαο 

(Παπιίδνπ, 2007: 104 – 105). 
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ηε δεχηεξε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ ηνπ ν Γεσξγνχιεο πξνρσξάεη ζε κηα 

ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο ζρέζεο Κξάηνπο – Παηδείαο αλά ηνπο αηψλεο, κε βαζηθνχο 

ζηαζκνχο: α) ηελ ειιεληθή αξραηφηεηα, β) ηελ επνρή πνπ αξρίδεη κε ηε γαιιηθή 

επαλάζηαζε θαη ηνλ επξσπατθφ δηαθσηηζκφ θαη γ) ηελ επνρή ηεο εκθάληζεο ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ. Γηα ηελ πξψηε πεξίνδν κέλεη θπξίσο ζηελ αξηζηνηειηθή νπζία ηεο 

παξαπάλσ ζρέζεο, ελψ ζηε δεχηεξε πξνβάιιεη δχν θπξίαξρεο αξρέο, ηελ θξαηηθή 

εμνπζία πνπ πεγάδεη απφ ηνλ ιαφ θαη ηελ αληίιεςε γηα ηελ χπαξμε ελφο θπζηθνχ 

δηθαίνπ θαη αλαθέξεηαη εθηελψο ζηηο αηνκηζηηθέο αληηιήςεηο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, πάλσ ζηηο ηδέεο ηνπ δηαθσηηζκνχ θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ. Ζ ηξίηε 

πεξίνδνο αλαθέξεηαη ζην πψο ε παηδεία πέξαζε απφ ηελ θνζκνπνιηηηθή ηδέα ηεο 

γαιιηθήο επαλάζηαζεο ζηελ ηδέα ησλ εζλψλ – θξαηψλ (Γεσξγνχιεο, 1936: 137 – 

152). 

ηελ ηειεπηαία ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ παξαηίζεληαη ζχληνκα νη απφςεηο 

πνιιψλ θηινζφθσλ γηα ηε ζρέζε Κξάηνπο – Παηδείαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηνπο 

Hobbes, Locke, Rousseau, Weber, Spranger θαη Hegel. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

αλαιπζνχλ νη παξαπάλσ έλλνηεο κέζα απφ ην πξίζκα νξηζκέλσλ δίπνισλ ηζνξξνπίαο 

φπσο ηα παξαθάησ: θηιειεπζεξηζκφο – απνιπηαξρηζκφο, δχλακε – δίθαην, θξάηνο κε 

ζχληαγκα ή θξάηνο κε πνιηηηθή βία, θξάηνο – θφκκα ή ππεξθνκκαηηθφ θξάηνο θαη 

ηέινο δεδνκέλν θαη ηδεαηφ θξάηνο (Γεσξγνχιεο, 1936: 241 – 247).  

Σελ ίδηα πεξίνδν ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία εκθαλίζηεθε πνιχ έληνλα έλα απφ 

ηα παξαπάλσ δίπνια, ην δίπνιν θξάηνο – θφκκα έλαληη ππεξθνκκαηηθνχ θξάηνπο. Γηα 

εθαηνκκχξηα άηνκα ε θπβέξλεζε ηνπ Υίηιεξ έγηλε ηαπηφζεκε κε ηε «Γεξκαλία». 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηέιαβε ν Υίηιεξ ηελ θξαηηθή εμνπζία, ν αγψλαο ελαληίνλ ηνπ 

ζήκαηλε πψο απηνί πνπ ζα ηνλ έθαλαλ απνθιείνληαλ κφλνη ηνπο απφ ηε γεξκαληθή 

θνηλφηεηα. Μεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, νπφηε ην λαδηζηηθφ θφκκα 

«έγηλε» ε Γεξκαλία, ε αληηπνιίηεπζε πξνο ην θφκκα απηφ ζήκαηλε αληηπνιίηεπζε 

πξνο ηε Γεξκαλία. Φαίλεηαη πσο ηίπνηα δελ ήηαλ πην δχζθνιν γηα ηνλ κέζν άλζξσπν 

απφ ην λα ππνθέξεη ην αίζζεκα πσο δελ ηαπηηδφηαλ κε έλα επξχηεξν ζχλνιν. ζν θη 

αλ ν γεξκαλφο πνιίηεο κπνξεί λα δηαθσλνχζε κε ηηο αξρέο ηνπ λαδηζκνχ, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ είρε λα δηαιέμεη κεηαμχ ηνπ λα κείλεη κφλνο ή λα αλήθεη ζηε Γεξκαλία, ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα ζα δηάιεγαλ ην δεχηεξν. Καη ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξφζσπα ηα νπνία δελ ήηαλ λαδηζηέο ππεξακχλζεθαλ ηνλ λαδηζκφ ζηελ ηελ θξηηηθή 

ησλ μέλσλ γηαηί έλνησζαλ πσο ε επίζεζε θαηά ηνπ λαδηζκνχ ήηαλ επίζεζε θαηά ηεο 

Γεξκαλίαο. Ο θφβνο ηεο απνκφλσζεο θαη ε ζρεηηθή αδπλακία ησλ εζηθψλ αξρψλ 

βνεζά θάζε θφκκα λα θεξδίζεη ηε λνκηκνθξνζχλε ελφο κεγάινπ ηνκέα ηνπ 

πιεζπζκνχ φηαλ ην θφκκα απηφ θαηαιάβεη ηελ θξαηηθή εμνπζία, πξάγκα πνπ ζπλέβε 

ζηνλ πην ππεξζεηηθφ βαζκφ ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 (Fromm, 

1971: 234).  

Δλ θαηαθιείδη, άπνςε ηνπ Γεσξγνχιε είλαη φηη ηα πξνβιήκαηα ηεο αγσγήο 

θαηά βάζε είλαη πξνβιήκαηα πνιηηηθά θαη φηη ε πξνβιεκαηηθή ηεο παηδείαο είλαη 

αληαλάθιαζε ηεο πνιηηηθήο πξνβιεκαηηθήο (Γεσξγνχιεο, 1936: 245). 

Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα «Κξάηνο θαη Παηδεία» ζπλερίδεηαη κε έλα άξζξν ηνπ Υ. 

Θενδσξίδε κε ηίηιν «Δθεί πνπ θξάζακε». Ο Θενδσξίδεο, θαζεγεηήο ζην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο1, εκθαλίδεηαη σο αξζξνγξάθνο πνιιψλ θεηκέλσλ ζην 

πεξηνδηθφ2
.  

                                                           
1 Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο δεο ζρεηηθφ ππνθεθάιαην κε ηα βηνγξαθηθά ησλ αξζξνγξάθσλ ηνπ 

πεξηνδηθνχ. 

2 Βι. ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο – θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άξζξσλ.  
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Σν άξζξν απνηειεί κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθηθή απνηχπσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θαη πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ 

ηειεπηαία δηαθπβέξλεζε απφ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν (1933) σο ηε ρξνληά έθδνζεο 

ηνπ πεξηνδηθνχ (1936). 

Ο Θενδσξίδεο αλαθέξεηαη ζην θείκελφ ηνπ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο, απφ ηελ πξσηνβάζκηα σο ηελ παλεπηζηεκηαθή θαη απφ ηελ γιψζζα 

σο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, πεξηγξάθνληαο κε κειαλά ρξψκαηα ηηο 

νπηζζνδξνκηθέο θαηά ηε γλψκε ηνπ επηινγέο ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Διιάδαο, θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1933 – 1936. Υαξαθηεξίδεη γελλαία ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Μ. 

Κνπληνπξά λα θηηάμεη έλα παηδαγσγηθφ πεξηνδηθφ φπσο ην Παηδεία, κε ζαθή 

δεκνηηθηζηηθή ηδενινγία θαη αληηθαζηζηηθή πνιηηηθή θαηεχζπλζε. Πξνβιέπεη φηη 

ζχληνκα νη εμειίμεηο ζα αθήζνπλ ηνλ Κνπληνπξά θαη ην εγρείξεκά ηνπ απειπηζηηθά 

κφλν, λα παιεχεη γηα ηδαληθά ηα νπνία ε πιεηνςεθία ηνπ πλεπκαηηθνχ θφζκνπ έρεη 

απνιέζεη, είηε απφ αδπλακία είηε απφ δεηιία λα αληηζηαζεί ζηελ επεξρφκελε 

θαηάζηαζε (Θενδσξίδεο, 1936: 33 – 34). 

 Ο ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ νκνινγεί φηη δέρηεθε λα ζπγγξάςεη ην 

ζπγθεθξηκέλν θείκελν ζέινληαο λα επραξηζηήζεη ηνλ Κνπληνπξά, παξφηη ε 

ζεκαηνινγία «Κξάηνο θαη Παηδεία» δελ απνηειεί ηδηαίηεξε αδπλακία ηνπ. Πξνρσξάεη 

ινηπφλ, ζηελ αλάπηπμε ηνπ άξζξνπ ηνπ, θαηαγξάθνληαο κηα ζεηξά απφ αξλεηηθέο 

πξνεθηάζεηο ζηελ πνιπβαζαληζκέλε ζρέζε ησλ δπν απηψλ ζεζκψλ. Κάλεη ιφγν γηα 

ζθφπηκε ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο παηδείαο  ζηελ Διιάδα, κε άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ 

πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ, ζην θηεξηαθφ δήηεκα, ζηε κίδεξε κηζζνινγηθή 

θαηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ελ ηέιεη ζηελ παξερφκελε κφξθσζε ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεζνδεπκέλε θαηάξγεζε 

φισλ ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ηεο ηειεπηαίαο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Δ. 

Βεληδέινπ (επαλαθνξά θαζαξεχνπζαο, αιιαγή ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, 

ρξήζε θαθψλ δηδαθηηθψλ εγρεηξηδίσλ), νδεγεί κε καζεηηθή αθξίβεηα ζηελ πιήξε 

δηάιπζε ηνπ παηδαγσγηθνχ θαη αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο 

ζπζηήκαηνο. 

Δηδηθά ζην δήηεκα ηεο θαηάξγεζεο ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο επαλαθνξάο ηεο 

θαζαξεχνπζαο, νη εμειίμεηο πήξαλ κηα ζηαδηαθή ηξνπή ε νπνία ρξφλν κε ηνλ ρξφλν 

επηδείλσλε ηε ζέζε ησλ δεκνηηθηζηψλ θαη επλννχζε ηηο πην ζπληεξεηηθέο 

ηνπνζεηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο. Ζ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην πξφγξακκα 

ηνπ 1931 αληηκεησπίζηεθε κε θάπνηεο αληηδξάζεηο νη νπνίεο σζηφζν ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο φζν βξηζθφηαλ ζηελ εμνπζία ν Βεληδέινο θαη φζν νη επηπηψζεηο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ είραλ γίλεη αθφκε αηζζεηέο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Ζ επηδείλσζε φκσο ηεο νηθνλνκίαο θαη ε θήξπμε ηεο κεξηθήο πηψρεπζεο 

ηνπ δεκνζίνπ μαλαέθεξαλ, καδί κε ηελ πνιηηηθή αζηάζεηα, θαη ην γισζζηθφ δήηεκα 

ζηελ επηθαηξφηεηα. Σν ηειεπηαίν ρξεζίκεπζε ηελ ακέζσο κεηέπεηηα ρξνληθή πεξίνδν 

(1932 – 1936) σο ηδενινγηθφ φπιν ζηα πιαίζηα ησλ ελδν-αζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Ζ 

ζπληεξεηηθή κεξίδα ηεο αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία εθθξάδνληαλ πνιηηηθά κε ην Λατθφ 

θφκκα, ρξεζηκνπνίεζε ην γισζζηθφ σο θφβεηξν γηα νιφθιεξε ηελ αζηηθή ηάμε, 

ζπλδπάδνληάο ην κε ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ ηαμηθνχ ηεο αληηπάινπ, ηνλ νπνίν έβιεπε 

ζην πξφζσπν ηεο φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαδπφκελεο αξηζηεξάο. Ζ κέζνδνο απηή είρε 

βέβαηα εθαξκνζηεί θαη παιαηφηεξα κε ηα γεγνλφηα ηνπ Μαξάζιεηνπ Γηδαζθαιείνπ 

θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε κε ηα αληίζηνηρα ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο 

ππφ ηελ δηνίθεζε ηνπ Μ. Κνπληνπξά, ηα ιεγφκελα «Γηδαζθαιηθά». Έηζη ινηπφλ θη 

απηή ηελ πεξίνδν, ιίγνπο κήλεο πξηλ ηελ παξαίηεζε ηνπ Δ. Βεληδέινπ, άξρηζε κηα 

ζπλδπαζκέλε επίζεζε ελαληίνλ νξηζκέλσλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ηα νπνία 
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δηαθήξπηηαλ ηελ πίζηε ηνπο ζην δεκνηηθηζκφ θαη επλννχζαλ ηε δεκνηηθή γιψζζα 

κέζα ζην ζρνιείν. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ηνπ θαζεγεηή ηνπ 

γπκλαζίνπ Καβάιαο σηεξάθε θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ Γηδαζθαιείνπ Λακίαο 

Παπακαχξνπ πνπ θαηεγνξήζεθαλ «επί θνκκνπληζκψ» (Ννχηζνο, 1979: 248)3.  

 ην ίδην θιίκα ην 1933, ζε ππφκλεκά ηνπο ηα ιεγφκελα «πλεξγαδφκελα 

σκαηεία» (Παλειιήληα Αζηηθή Έλσζε Κηεκαηηψλ, Δκπνξηθφο χιινγνο Αζελψλ, 

Οκνζπνλδία Δπαγγεικαηηθψλ θαη Βηνηερλψλ, πλνκνζπνλδία Πνιπηέθλσλ, 

Παλειιήληνο χλδεζκνο Γπλαηθψλ θ.ά) πξνο ηα λνκνζεηηθά ζψκαηα ηεο ρψξαο, 

θάλνπλ εθηελή αλαθνξά ζηελ αλάγθε γηα αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε ε ηειεπηαία λα πξνζηαηεπζεί απφ λνζεξέο θαηαζηάζεηο θαη 

θαηλφκελα ηεο επνρήο. Υαξαθηεξηζηηθά ζην θείκελν κε ηίηιν «Ζ Δθπαίδεπζηο θαη ν 

Κνπκκνπληζκφο» (Γεκαξάο, 2009: 178 – 179) γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ επί ηεηξαεηίαο 

(απφ ην 1929 επί πξσζππνπξγίαο Δι. Βεληδέινπ) ζπλερηδφκελε πξνζπάζεηα 

θνκκνπληζηηθψλ ζηνηρείσλ λα δηαβξψζνπλ ηα ζεκέιηα ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο. 

Μάιηζηα, αλάκεζα ζηα άηνκα πνπ ελζηεξλίδνληαη ηέηνηνπ είδνπο ηδενινγίεο 

βξίζθνληαη, φπσο αλαθέξεηαη ζην θείκελν, θαη εθπαηδεπηηθνί, κε νιέζξηεο ζπλέπεηεο 

γηα ηε λενιαία ηεο παηξίδαο καο. Γη απηφλ ηνλ ιφγν ν ζχιινγνο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

ζσκαηίσλ πξνηείλεη ηελ ίδξπζε αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε έδξα ηελ 

Αζήλα, ζην νπνίν ζα κεηέρνπλ ν εθάζηνηε ππνπξγφο παηδείαο, ν Αξρηεπίζθνπνο 

Αζελψλ, εθπξφζσπνο ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο Αζελψλ (πνπ απνηεινχζε πξνπχξγην 

ηεο θαζαξεχνπζαο ηελ επνρή εθείλε), εθπξφζσπνο ηεο Φπζηθνκαζεκαηηθήο ζρνιήο 

Αζελψλ θαη ηξεηο αλψηεξνη ηεξαξρηθά εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί, νη νπνίν ζα 

ππνδεηθλχνληαη απφ ην παλεπηζηήκην Αζελψλ, θαη νη νπνίν ζα έρνπλ απνδείμεη ηα 

πγηή, γηα ην αζηηθφ θξάηνο, θξνλήκαηά ηνπο (Γεκαξάο, 2009: 178).  

 Βέβαηα έλα ηέηνηνπ είδνπο φξγαλν ππήξρε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. 

Δπξφθεηην γηα ην ιεγφκελν Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ηνπ νπνίν εηζεγεηήο ήηαλ θαη ν 

Μίιηνο Κνπληνπξάο. Σν ηειεπηαίν απνηεινχζε έκπλεπζε ηνπ ππνπξγνχ παηδείαο Γ. 

Παπαλδξένπ επί πξσζππνπξγίαο Δι. Βεληδέινπ θαη ζηελ νπζία δηαιχζεθε ην 1933 κε 

ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θνξέσλ ηεο 

κεηαξξχζκηζεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Π. Σζαιδάξε. Ο Κνπληνπξάο απνιχζεθε ζηηο 

24 Μαξηίνπ ηνπ 1933 απφ ην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην (δηάηαγκα 12 Γελάξε) κεηά ηε 

ζπγρψλεπζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πκβνπιίσλ “ιφγσ θαηαξγήζεσο ζέζεσο” 

(Καξάκελαο, 2005: 115).        

 Δπίζεο, δηαβάδνληαο ην θείκελν ηνπ αλαθεξζέληνο ππνκλήκαηνο, δελ είλαη 

ηπραίν φηη ηα πξνηεηλφκελα κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλψηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, πξνέξρνληαη φια απφ 

ην παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη θαλέλα απφ ην δεχηεξν παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο, απηφ 

ηεο Θεζζαινλίθεο. ην ηειεπηαίν, ην θηινβεληδειηθφ ζηνηρείν ήηαλ έληνλν, κε 

πνιινχο θαζεγεηέο λα δηδάζθνπλ ζηε δεκνηηθή. ε απηφ εμάιινπ αλαπηχζζνπλ 

έληνλε δξάζε ηφζν ν Μ. Σξηαληαθπιιίδεο απφ ην 1926, φζν θαη ν Αι. Γεικνχδνο 

                                                           
3 ρνιηάδνληαο απηέο ηηο δπν πεξηπηψζεηο ην επίζεκν φξγαλν ηεο Οκνζπνλδίαο Λεηηνπξγψλ Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο (Ο.Λ.Μ.Δ.) αλαθέξεηαη ην 1932 «… ζε κεξηθνχο θχξηνπο πνπ ζέηνπλ ππέξ πάζαλ άιιελ 

έλδεημηλ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο απηψλ ην γισζζηθφ δήηεκα» θαη πνπ «ρξεζηκνπνηνχληεο φπινλ 

απνηειεζκαηηθφλ, ζπεχδνπλ ζνξπβνχληεο λα ραξαθηεξίζνπλ σο θνκκνπληζηηθάο ηνπο δεκνηηθηζηάο 

θαζεγεηάο, επσθεινχκελνη ηεο γεληθήο λεπξηθφηεηαο, ήηηο επηθξαηεί πξν ηνπ θάζκαηνο ηνπ 

θνπκκνπληζηηθνχ θηλδχλνπ θαη πξν ησλ απνπεηξψλ πξνο δηαζάιεπζηλ ηεο ηάμεσο…» («Δθπαίδεπζηο θαη 

θαινζειεηαί», Γειηίνλ ΟΛΜΔ, αξ. θπι. 67, Ηαλνπάξηνο 1932: 193 – 195).   
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απφ ην 1928, σο ηαθηηθφο θαζεγεηήο  ηεο Παηδαγσγηθήο ζηε Φηινζνθηθή ρνιή 

(Γάηνο, 2003: 51).  

 θνπφο ηνπ ζπκβνπιίνπ ζα απνηεινχζε ε επνπηεία θαη ε θαηεχζπλζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ν θαηαξηηζκφο ησλ ζρνιηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ν έιεγρνο ησλ 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ.  

 Ο ζχιινγνο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζσκαηείσλ θαηέζεζε επίζεο κηα ζεηξά 

πξνηάζεσλ πνπ ζηελ νπζία αλαηξνχζαλ κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ πνπ είρε εηζαγάγεη ην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην, γηα ην νπνίν έγηλε 

αλαθνξά πην πάλσ.  

Σέηνηεο ήηαλ ε θαηάξγεζε ησλ κεηθηψλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, αξξέλσλ θαη 

ζειέσλ, θαζψο θαη ε παχζε ηεο αλάκημεο δαζθάισλ ησλ δπν θχισλ, κε ηελ 

αηηηνινγία φηη ηα παξαπάλσ απνηεινχλ εκπλεχζεηο απφ κπνιζεβηθηθά εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα. Γελ είλαη ηπραίν φηη νξηζκέλα ρξφληα αξγφηεξα ην ζπγθεθξηκέλν κέηξν 

επηβιήζεθε απφ ην θαζεζηψο Μεηαμά κε ην ζρεηηθφ λφκν (Νφκνο 953/1937) πεξί 

παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ, θαηά ηνλ νπνίν ζε άξζξν ηνπ (λνχκεξν 5) απαγνξεπφηαλ ε 

ηαπηφρξνλε θνίηεζε αληξψλ θαη γπλαηθψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιέο (Γεκαξάο, 

2009: 188 – 189).  

 Δπίζεο, ν ζπγθεθξηκέλνο ζχιινγνο απαηηνχζε λα γίλεη άκεζε θαηάξγεζε ηεο 

δεκνηηθήο γιψζζαο σο θνκκνπληζηηθή θαη αληεζληθή.   

 Αθφκε, κηα απφ ηηο πξνηάζεηο ηνπ ήηαλ ε απνκάθξπλζε απφ φιεο ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο φισλ ησλ ππαιιήισλ (αλάκεζά ηνπο θαη ησλ θαζεγεηψλ παλεπηζηεκίνπ) 

πνπ θέξνπλ θνπκκνπληζηηθά θξνλήκαηα θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκνηηθή γιψζζα.   

 Δπηπξφζζεηα, ζην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν δεηείην ε απνκάθξπλζε απφ ηνλ 

ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ φζσλ θνηηεηψλ αζπάδνληαλ θαη δηαθηλνχζαλ 

θνπκκνπληζηηθέο αξρέο θαη φζσλ νξγαλψλνληαλ ζε ζπιιφγνπο παξφκνηαο ηδενινγίαο 

(Γεκαξάο, 2009: 179). Πξφθεηηαη, εθηφο ησλ άιισλ, γηα ζαθή αλαθνξά θαη ζηε 

Φνηηεηηθή πληξνθηά (πνπ είρε αλαζπζηαζεί ην 1929) (Γάηνο, 2003: 51). 

Σέινο, πξνηείλνληαλ λα ηεζεί εθηφο λφκνπ ην Κνπκκνπληζηηθφ θφκκα επεηδή 

ππνλφκεπε ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ θξάηνπο (Γεκαξάο, 2009: 179).  

Αξγφηεξα, κε ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Η. Μεηαμά ζηελ Διιάδα 

(1936), θιηκαθψλεηαη θαη ε αληηδξαζηηθή πνιηηηθή έλαληη ησλ πξνγελέζηεξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, θπξίσο φζσλ είραλ ζεζκνζεηεζεί επί θπβεξλήζεσλ 

Δι. Βεληδέινπ. Με ηε δηθαηνινγία ηεο απεηιήο εηζρψξεζεο ηνπ θνκκνπληζκνχ ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ν ίδηνο ν δηθηάηνξαο Μεηαμάο ζην δηάγγεικά ηνπ «πξνο ηνλ 

ιαφλ, δηα ηελ κεηαβνιήλ ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ 1936» δηθαηνινγεί ηελ απφθαζή ηνπ γηα 

ηελ επηβνιή ζηξαηησηηθνχ λφκνπ ζηελ ρψξα. Υαξαθηεξηζηηθά ν Μεηαμάο ιέεη: «ν 

θνκκνπληζκφο … εθ παξαιιήινπ, εηζερψξεη απφ θαηξφ εηο ηελ εθπαίδεπζηλ, δηαθζείξσλ 

κέγα κέξνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζψκαηνο, απφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κέρξη ησλ δηδαζθάισλ 

ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο, επηδξψλ νχησο νιεζξηψηαηα επί ηεο λενιαίαο ηνπ 

Έζλνπο, ηελ νπνίαλ επηδεηεί λα παξαζχξε εηο αληηπαηξησηηθήλ ιήζελ ησλ σξαίσλ 

ειιεληθψλ παξαδφζεσλ, ππνζθάπησλ νχησ θαη απηήλ ηελ ειπίδα θαιχηεξνπ κέιινληνο 

ηεο ειιεληθήο θπιήο» (Μεηαμάο ζην Γεκαξάο, 2009: 183 – 184). 

Σν ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ Θενδσξίδε έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηε 

ζπιινγή άξζξσλ «Κιείζηε ηα ρνιεηά» ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξά, ε νπνία είρε εθδνζεί 

ην 1923 ζε δέθα ζπλέρεηεο ζηε ιεζβηαθή εθεκεξίδα «Κακπάλα» ηνπ ηξαηή 

Μπξηβήιε (Καξάκελαο, 2005: 23 – 24). Σν πεξηερφκελν απηήο ηεο ζεηξάο άξζξσλ 

ηνπ Κνπληνπξά ήηαλ θπξίσο εθπαηδεπηηθφ αιιά είρε θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο θαη 

ζρνιίαδε κε θαπζηηθφ ηξφπν ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο. Σα ζέκαηα πνπ 

πξαγκαηεπφηαλ ν Κνπληνπξάο 13 ρξφληα πξηλ, ήηαλ παξφκνηα κε απηά ηνπ άξζξνπ 
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ηνπ Θενδσξίδε. Απφ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δαζθάινπ θαη ην ηη ζπλεπάγεηαη 

απηφ ζηε δνπιεηά ηνπ, σο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λφκνπο. Δπίζεο, αζρνινχληαλ κε 

δηάθνξα θαηεζηεκέλα ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ην 

δαζθαινθεληξηζκφ θαη ηηο δηάθνξεο πξνεθηάζεηο θαη ζπλέπεηέο ηνπ γηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη ην πξνζθεξφκελν εθπαηδεπηηθφ έξγν. Δλδεηθηηθνί ηεο 

ζεκαηνινγίαο ηνπο είλαη θαη νη ηίηινη πνπ είρε δψζεη ηφηε ν Κνπληνπξάο ζηα 

επηκέξνπο άξζξα πνπ δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα πνπ αλαθέξακε (“Σν εθπαηδεπηηθφ 

μεραξβάισκα”, “Ο δαζθαιηζκφο”, “Σν θφκκα”, “Σν ζχζηεκα”, “Ο κηζζφο”, “Σν 

θξάηνο”, “Ζ θνηλσλία” θαη “Μαζηξνραιαζηάδεο”) (Κνπληνπξάο, 1923: 21 – 40).  

Καη νη δπν (Κνπληνπξάο, Θενδσξίδεο), αζρνινχληαη ζηα θείκελά ηνπο κε ηελ 

ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο παηδείαο, ε νπνία έρεη άκεζεο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ζηελ 

παξερφκελε κφξθσζε ησλ παηδηψλ.  Δπίζεο, ζηέθνληαη ζηε ρξεζηκνπνηνχκελε θαη 

δηδαζθφκελε γιψζζα ηεο εθπαίδεπζεο, επηζεκαίλνληαο ηηο βιαβεξέο ζπλέπεηεο ηεο 

ρξήζεο ηεο θαζαξεχνπζαο. Γεληθά ν Θενδσξίδεο δηαπηζηψλεη κηα απαμίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ βαζίδεηαη ζε θνκβηθέο αιιαγέο 

πνπ πξνθιήζεθαλ ζην εθπαηδεπηηθφ νηθνδφκεκα κεηά ηελ ηειεπηαία πξσζππνπξγηθή 

ζεηεία ηνπ Δι. Βεληδέινπ. Μηα ζεηξά απνθάζεσλ ζε θεληξηθφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

θαη ε αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ, κε ηελ πηψζε ηνπ Βεληδέινπ ην 1932, 

νδήγεζαλ ζε ζπληεξεηηθνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε παξαίηεζε ηνπ Βεληδέινπ θαη νη αζηαζείο πνιηηηθνί ζπλαζπηζκνί 

πνπ αθνινχζεζαλ απφ ην 1932 σο ην 1933, πνπ ην Λατθφ θφκκα θαηφξζσζε λα 

ζρεκαηίζεη απηνδχλακε θπβέξλεζε, δπλάκσζαλ ηηο επηζέζεηο ηεο ζπληεξεηηθήο 

κεξίδαο ηεο αζηηθήο ηάμεο έλαληη ησλ νπαδψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

1929, πνιινχο απφ ηνπο νπνίνπο ηαχηηδαλ κε ηνλ θνκκνπληζκφ θαη κε αληεζληθέο 

επηδηψμεηο. Υαξαθηεξηζηηθά, ην ζπληεξεηηθφ ζξεζθεπηηθφ πεξηνδηθφ «Εσή» έγγξαθε 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1933 ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε: «… ν κέγαο θίλδπλνο δελ 

πξνέξρεηαη απφ ηνπο νιίγνπο ή πνιινχο θνκκνπληζηέο ή αξηζηεξνχο δηδαζθάινπο, αιι’ 

απφ ηνπο ελ ησ θέληξσ επξηζθφκελνπο, ηνπο δηνηθνχληαο ηελ παηδείαλ θαη ραξάζζνληαο 

ηελ θαηεχζπλζηλ ηεο ελ ησ ζρνιείσ αγσγήο. Δάλ απηνί – νη επηηειείο ηεο κεηαξξχζκηζεο 

– δελ είραλ ηνηαχηα θξνλήκαηα, νη θνκκνπληζηαί δηδάζθαινη ζα ήζαλ ην πιένλ 

αθίλδπλνλ ζηνηρείνλ, πνπ ζα εμέιηπελ εληφο ησλ εκεξψλ, δηφηη ζα ήμεπξελ, φηη ηελ 

επνκέλελ ηεο αλαθαιχςεσο ηνπ ζα δηαθφςε πάζαλ ζρέζηλ κε ην δεκφζηνλ ηακείνλ.» 

(«Εσή», αξ. θχι. 1073, 17/1/1933: 229). Σα παξαπάλσ γξαθφκελα ήηαλ ζαθείο 

ππαηληγκνί ηφζν  ελάληηα ηνπ Γ. Γιελνχ, ν νπνίνο είρε θαηά ην παξειζφλ θαηαιάβεη 

ζεκαληηθέο ζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο, φζν 

θαη ελάληηα ηνπ Α. Γεικνχδνπ, ν νπνίνο είρε ελεξγφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 θαη ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαηείρε ζέζε θαζεγεηή 

παηδαγσγηθήο ζηε θηινζνθηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Οη επζεβείο 

πφζνη ησλ θχθισλ ηεο «Εσήο» πινπνηήζεθαλ ζην πξφζσπν ηνπ ππνπξγνχ παηδείαο 

Θ. Σνπξθνβαζίιε ν νπνίνο ζε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Δ.Λ.Μ.Δ. ην 1933 αλήγγεηιε 

ζξηακβεπηηθά φηη απνκάθξπλε απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηα άηνκα πνπ θαηά ηε 

γλψκε ηνπ ιεηηνπξγνχζαλ δεκηνγφλα γη απηήλ, ψζηε νη απινί ιεηηνπξγνί ηεο παηδείαο 

λα ζπλερίδνπλ ειεχζεξνη θαη απεξίζπαζηνη ην έξγν ηνπο, ρσξίο λα πηέδνληαη απφ ηελ 

θεληξηθή εμνπζία. Ο ζπγθεθξηκέλνο ππνπξγφο ζπλέηαμε θαη πέηπρε θαη ηελ ςήθηζε 

ηξηψλ λνκνζρεδίσλ, «πεξί αζηηθψλ ζρνιείσλ», «πεξί δηδαθηηθψλ βηβιίσλ» θαη «πεξί 

ηδξχζεσο παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ», φια εληφο ηνπ 1933, ηα νπνία πξνθάιεζαλ ηελ 

αληίδξαζε κεγάιεο κεξίδαο ησλ ιεγφκελσλ θηιειεχζεξσλ δηαλννχκελσλ, αλάκεζα 

ζηνπο νπνίνπο ήηαλ θαη ν Α. Γεικνχδνο (Γάηνο, 2003: 52). Δηδηθά ην λνκνζρέδην γηα 

ηελ ίδξπζε ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ επέθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 
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εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ δαζθάισλ. Με απψηεξν ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

θαζαξεχνπζαο γισζζηθήο κνξθήο θαη ηελ παξνρή θιαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ζα 

βαζίδεηαη ζηελ Παηδαγσγηθή, ζηελ Φηινζνθία θαη ζηελ Φπρνινγία, θαη κε πξφζρεκα 

ηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ζχκθσλα κε ηα δηεζλή γηα ηελ επνρή πξφηππα θαη ζπλππνινγίδνληαο ηελ πεξηθνπή 

ησλ δαπαλψλ, θαηαξγήζεθαλ ην 1933 ηα εληαίνπ ηχπνπ Πεληαηάμηα Γηδαζθαιεία θαη 

ηδξχζεθαλ νη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο δηεηνχο θνίηεζεο (Αλησλίνπ, 2008: 2 – 3). 

Με ηα 3 παξαπάλσ λνκνζρέδηα νπζηαζηηθά αλαθφπεθε ε εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929. Ζ δεκνηηθή γιψζζα πεξηνξίζηεθε αξρηθά ζηηο 4 πξψηεο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη θαηέιεμε 2 ρξφληα κεηά λα δηδάζθεηαη κφλν ζηηο 

ηξεηο πξψηεο ηάμεηο (Ννχηζνο, 1979: 250). 

 Δθηφο απφ ηνλ Γεικνχδν ζηα ζπγθεθξηκέλα λνκνζρέδηα αληηηάρζεθε φπσο 

αλέθεξα πην πάλσ, κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο επνρήο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο κέζεο 

εθπαίδεπζεο ζα ππνζηεξίμνπλ, κε ςήθηζκά ηνπο ην 1933, ηε δεκνηηθή σο ηελ 

θαηάιιειε γιψζζα γηα ηελ επηηπρία ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ. Πάλησο ην 

παξαπάλσ ςήθηζκα θαη κηα ζεηξά πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηα Αλαιπηηθφ 

Πξνγξάκκαηα ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε γεληθή 

ζπλέιεπζε, ζα ηχρνπλ ηεο πιήξνπο αδηαθνξίαο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ηνπ 

ππνπξγείνπ παηδείαο (Ννχηζνο, 1979: 250). 

 Ζ απαμίσζε ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1929 θαη ε ζπληεξεηηθή ζηξνθή πνπ 

πήξε ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο, κεηά ηελ εθινγηθή ηνπ επηηπρία 

ην 1933, εξκελεχεηαη θαη σο απνηέιεζκα ηεο φμπλζεο ησλ ελδναζηηθψλ αληηζέζεσλ 

πνπ μέζπαζαλ κεηά ην 1932, εμαηηίαο ηεο κεξηθήο ρξεσθνπίαο ηεο δεκφζηαο 

νηθνλνκίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, ε νπνία 

δξαζηεξηνπνίεζε κεηαθξαδφηαλ ζε άλνδν ησλ εθινγηθψλ πνζνζηψλ ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο. Μάιηζηα, αλάκεζα ζην 1933 θαη ζην 1935, ρξνλνινγίεο 

θαηά ηηο νπνίεο έγηλαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 2 απφπεηξεο πξαμηθνπήκαηνο ππέξ ηνπ 

Δι. Βεληδέινπ, ην πξψην απφ ηνλ ζηξαηεγφ Πιαζηήξα θαη ην δεχηεξν απφ 

θηινβεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο, ην Λατθφ Κφκκα βξήθε πξφζθνξν έδαθνο γηα λα 

αζθήζεη επηπιένλ πηέζεηο θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη εθθαζάξηζεο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ απφ θηινβεληδειηθά θαη δεκνθξαηηθά ζηνηρεία, κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο 

κνληκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηεο δηάιπζεο ησλ δεκνζην - ππαιιειηθψλ  

νξγαλψζεσλ (ζρεηηθφ δειηίν ηεο Δ.Λ.Μ.Δ. ην Μάην ηνπ 1935 ζην Ννχηζνο, 1979: 

251)4.  

Οη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ηνπ 1935 ήηαλ εμίζνπ έληνλεο. ηηο 

εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ, χζηεξα 

θαη απφ ηηο εθθαζαξίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ θαη κεηά θαη απφ ηελ απφπεηξα 

πξαμηθνπήκαηνο ππέξ ηνπ Δι. Βεληδέινπ, δε ζπκκεηείρε ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Ο 

                                                           
4 Ζ πνιηηηθή ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο ζρεηηθά κε ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πεξηγξάθεηαη πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα ιεγφκελα ηνπ ηφηε γεληθνχ γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο Γ. Παιαηνιφγν 

(γλσζηφο απφ ην πφξηζκα πνπ ελέηαμε γηα ηνλ Μ. Κνπληνπξά ζρεηηθά κε ηα ζθάλδαια ζην 

Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο). χκθσλα ινηπφλ κε ηα πξαθηηθά ηεο Ο.Λ.Μ.Δ. (δειηίν ηχπνπ 

Ο.Λ.Μ.Δ. αξ. θχι. 93 – 94, 1934) ν γεληθφο γξακκαηέαο κηιψληαο γηα ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο αλαθέξεη: «Ζ ηήξεζηο αισβήησλ ησλ Διιεληθψλ εζψλ, εζίκσλ θαη παξαδφζεσλ, ε εκκνλή 

εηο ηελ πάηξηνλ ζξεζθείαλ, ε αγάπε θαη ε ηήξεζηο ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο, ε πξνάζπηζηο θαη ελίζρπζηο 

ηεο Διιεληθήο Παηξίδνο, ψζηε λα αζθαιηζζή εηο ηαχηελ απξφζθνπηνο ε απηφλνκνο δηαβίσζηο θαη 

πξνθνπή κεηαμχ ησλ ινηπψλ ιαψλ ηεο Γεο». Οη ζπληεξεηηθέο ινηπφλ δπλάκεηο πξνζπάζεζαλ λα 

ππεξηνλίζνπλ ηα εζληθηζηηθά ηδαληθά ψζηε λα θαηαθηήζνπλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία.  
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έιιελαο πνιηηηθφο ελζάξξπλε ζηξαηησηηθφ θίλεκα ην νπνίν εθδειψζεθε ηελ 1
ε
 

Μαξηίνπ απφ βεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο. Σν θίλεκα φκσο δελ είρε αξρεγφ θαη 

αλαγθάζηεθε λα ην αλαιάβεη ν ίδηνο καδί κε ηνλ ζηξαηεγφ Πιαζηήξα. Απηφ είρε ζαλ 

απνηειέζκαηα ηελ απνρψξεζε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ απφ ην Κφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ, ηελ έθδνζε λφκσλ δίσμεο ησλ θηινβεληδειηθψλ θαη πεξηνξηζκνχ 

άξζξσλ ηνπ πληάγκαηνο, θαη βέβαηα ηελ εξήκελ θαηαδίθε ζε ζάλαην ηνπ Βεληδέινπ 

θαη ηνπ Πιαζηήξα. ηηο εμειίμεηο απηέο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ν ζηξαηεγφο 

Γεψξγηνο Κνλδχιεο ν νπνίνο ζπλέβαιε ζηελ άκεζε θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο θαη 

ζηε ζπληξηβή ησλ πξαμηθνπεκαηηψλ. Μεηά ηηο εθινγέο ηεο Δ΄ Δζλνζπλέιεπζεο (9 

Ηνπλίνπ 1935), φπνπ ην θφκκα ηνπ Κνλδχιε θαηέιαβε 33 έδξεο ζηε Βνπιή, ν ίδηνο 

πεπεηζκέλνο φηη ε θξαηνχζα ηφηε πνιηηηθή θαηάζηαζε δελ παξείρε αζθάιεηα θαη 

εζπρία θαη φηη δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηα αηζζήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ηάρζεθε κε 

δειψζεηο ηνπ ππέξ ηεο επαλαθνξάο ηεο Βαζηιείαο. Έηζη ζηηο 5 Ηνπιίνπ ηνπ 1935 

κέζα ζηε Βνπιή εθθψλεζε ηνλ ηζηνξηθφ ιφγν ηνπ ππέξ ηεο Βαζηιείαο. Σνλ ιφγν 

απηφλ ε θπβέξλεζε ηνπ Π. Σζαιδάξε (Λατθφ Κφκκα – ληθεηήο ζηηο εθινγέο ηνπ 

Ηνχλε ηνπ 1935) δέρζεθε ζεηηθά θαη ππνζρέζεθε ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο. 

Αξγφηεξα ην ίδην έηνο (Οθηψβξηνο ηνπ 1935) ν Κνλδχιεο ζα αλαηξέςεη ν ίδηνο ηνλ 

Σζαιδάξε θαη ζα ζρεκαηίζεη θπβέξλεζε ε νπνία ζα θαηαξγήζεη ηελ Αβαζίιεπηε 

Γεκνθξαηία ππέξ ηεο Βαζηιεπφκελεο. Ζ δε Βνπιή ζα αλαζέζεη ηελ Αληηβαζηιεία 

ζηνλ Γ. Κνλδχιε (Παπαξξεγφπνπινο, 2005).  

 Οη ζπγθξνχζεηο ησλ ζπληεξεηηθψλ ζηξσκάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ε 

νπνία εθθξάδνληαλ απφ ην Λατθφ Κφκκα ηνπ Π. Σζαιδάξε, ηνπο Διεπζεξφθξνλεο 

ηνπ Η. Μεηαμά θαη ην θφκκα ηνπ Γ. Κνλδχιε, κε ηνπο θηιειεχζεξνπο εθπξνζψπνπο 

ηεο αζηηθήο ηάμεο, έιαβαλ ρψξα εθηφο απφ ην πεδίν ηεο πνιηηηθήο θαη ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Οη πξψηεο δπλάκεηο  θαηάθεξαλ λα θπξηαξρήζνπλ ζηνπο κεραληζκνχο 

ηνπ θξάηνπο. Σαπηφρξνλα ππήξμε ζπλερήο αχμεζε ηεο εθινγηθήο επηξξνήο ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο (ζηηο εθινγέο ηνπ 1932 ην Κνκκνπληζηηθφ θφκκα πήξε 

5%, ην 1933 6% θαη ράξε ζηελ πνιηηηθή ηνπ Λατθνχ Μεηψπνπ 9,59% ην 1935) 

(Ννχηζνο, 1979: 253) πνπ εθθξάζηεθε κε απεξγίεο θαη ζπγθξνχζεηο πνπ έιαβαλ 

παλειιαδηθέο δηαζηάζεηο. Οη εμειίμεηο ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν επέθεξαλ 

πφισζε, ε νπνία κε ηελ θπξηαξρία ησλ ζπληεξεηηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ νδήγεζε ζε δεμηά ζηξνθή θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Απηή 

εθθξάζηεθε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηνπ 1935 θαη ηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε κέρξη ην θαζεζηψο ηεο  4
εο

 Απγνχζηνπ ηνπ 1936. Οη 

ζπληεξεηηθέο αζηηθέο δπλάκεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, πξνζπάζεζαλ λα 

θπξηαξρήζνπλ θαη ζην ηδενινγηθφ επίπεδν, δηνρεηεχνληαο ηα ζηνηρεία ηεο ηδενινγίαο 

ηνπο ζηνλ ζρνιηθφ κεραληζκφ. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ ηαχηηδαλ ηηο θηιειεχζεξεο 

πνιηηηθέο αληηιήςεηο, ηηο νπνίεο αληηκάρνληαλ, κε ηνλ ηαμηθφ ηνπο ερζξφ ηνλ νπνίν 

εθπξνζσπνχζε ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα θαη ε ηδενινγία ηνπ. Σν ζρνιείν, σο βαζηθφο 

ηδενινγηθφο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο, απνηειεί θνκβηθφ πεδίν δηνρέηεπζεο 

ηδενινγηθψλ επηξξνψλ θαη θάζε θνηλσληθή ηάμε πνπ πξνζπαζεί λα δηαηεξεζεί ζηελ 

πνιηηηθή εμνπζία πξνζπαζεί λα ην ειέγμεη (Αιηνπζέξ ζην Ννχηζνο, 1979: 254). Γη 

απηφ θαη ε ζπληεξεηηθή αζηηθή ηάμε έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηεο πξνο απηφ. 

Οξγάλσζε ηε ζρνιηθή γλψζε ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηελ αληίιεςε ηνπ ηδηαίηεξνπ 

βάξνπο ηεο παξάδνζεο θαη ησλ εζληθηζηηθψλ ηδαληθψλ. Απηά εθθξάζηεθαλ κε 

αλαγθαζηηθνχο λφκνπο νη νπνίνη επαλέθεξαλ ην κάζεκα ησλ Λαηηληθψλ σο 

ππνρξεσηηθφ γηα ηηο ηέζζεξηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ (Ννχηζνο, 1979: 254). 

Σν ζχλζεκα «Σα ιαηηληθά σο παξάγσλ αλαγελλήζεσο ηεο επηζηήκεο ελ Διιάδη» 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1_1%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85_1935
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85_(%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1935
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(Καπλνπθάγηαο, 1932 ζην Ννχηζνο, 1979: 255) αθνχζηεθε ηφζν εληφο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ φζν θαη ζηνλ ρψξν ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο.  

 Άιιεο αιιαγέο ζην πξφγξακκα ηνπ 1935 ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ 1931, ήηαλ νη 

εμήο: Σν κάζεκα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ειαηηψζεθε θαηά κηα ψξα θαη ησλ λέσλ 

ειιεληθψλ θαηά ηξεηο ψξεο εβδνκαδηαίσο. Αληίζεηα ηα ζξεζθεπηηθά απμήζεθαλ θαηά 

κηα ψξα. Δπίζεο, θαηαξγήζεθε ε παξάιιειε δηδαζθαιία δεκνηηθήο θαη 

θαζαξεχνπζαο ζην κάζεκα ησλ λέσλ ειιεληθψλ, θαζψο θαη ε δηδαζθαιία αξραίσλ 

ειιεληθψλ απφ κεηάθξαζε. Θξεζθεπηηθνί θχθινη εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

κεηά ηελ αλαγγειία ηεο αχμεζεο ηνπ σξαξίνπ ηνπ καζήκαηνο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θάλνληαο ιφγν ηαπηφρξνλα γηα επί 15εηίαο ζθφπηκε απνδπλάκσζε ηνπ 

εζηθνπιαζηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ απφ ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο 

ηεο βεληδειηθήο κεηαξξχζκηζεο. 

Σέινο, ην πξφγξακκα ηνπ 1935, πξνζαξκνζκέλν θαη ζηηο δηεζλείο ζπγθπξίεο 

ηεο επνρήο (αχμεζε ησλ εζληθηζηηθψλ ηάζεσλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν), κε ηελ έκθαζε 

πνπ έδεηρλε πξνο ηα θιαζηθά καζήκαηα (ιαηηληθά θαη αξραία ειιεληθά θαη ελίζρπζε 

ηεο θαζαξεχνπζαο), θαζψο θαη κε ηελ παξαπνίεζε ζε πνιιά ζεκεία ησλ ηζηνξηθψλ 

γλψζεσλ, πξνέβαιε εζληθηζηηθέο αμίεο θαη ηάζεηο ππεξνρήο ηνπ παξειζφληνο έλαληη 

ηνπ παξφληνο (θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ), πξνεηνηκάδνληαο ην έδαθνο γηα ηελ 

επεξρφκελε δηθηαηνξία ηνπ Η. Μεηαμά (Ννχηζνο, 1979: 256 – 257). 

Παξφκνηεο θαηαζηάζεηο πεξηέγξαθε θαη ν Κνπληνπξάο ζηελ εθεκεξίδα 

«Κακπάλα», 13 ρξφληα πξηλ, αλαθεξφκελνο ζε πξνγελέζηεξεο πεξηφδνπο ηεο 

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ δηαθνξά ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη ν Κνπληνπξάο ην 

1923 πξνέηξεπε ζε κηα θπγή πξνο ηα εκπξφο, θαιψληαο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο (θφκκαηα, θξάηνο, ηχπν, εθπαηδεπηηθνχο θ.ά.) λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα 

ηελ αλαηξνπή ηεο αξλεηηθήο θαηάζηαζεο, λα ππεξβάινπλ εαπηνχο, λα μεπεξάζνπλ ηηο 

κηθξφηεηεο θαη ηα αηνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη λα ζπζηξαηεπηνχλ ζηνλ θνηλφ ζθνπφ 

ηεο αλχςσζεο ηεο παηδείαο σο ην ππέξηαην αγαζφ ηνπ ηφπνπ καο, κε ζθνπφ φρη κφλν 

ην αηνκηθφ θαη ην εζληθφ θαιφ αιιά ην παλαλζξψπηλν θαη ππεξεζληθφ φθεινο 

(Κνπληνπξάο ζην Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 41 – 42), ελψ αληίζεηα ν Θενδσξίδεο 

εκθαλίδεηαη ην 1936 πεξηζζφηεξν απαηζηφδνμνο. Απφ ηα ιεγφκελά ηνπ δηαθαίλεηαη 

φηη ζεσξεί ηελ θαηάζηαζε κε αλαηξέςηκε. Κάλεη ιφγν θαη γηα  αηνκηθή πνξεία ηνπ 

θαζελφο ψζηε λα πεξηζψζεη φ,ηη απνκέλεη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμηνπξέπεηα 

(Θενδσξίδεο, 1936: 33).  

ηελ ελφηεηα Κξάηνο θαη Παηδεία εληάζζεηαη θαη ην ζχληνκν άξζξν ηνπ 

Μίιηνπ Κνπληνπξά (ζειίδεο 63 – 64) κε ηίηιν «Ζ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ησλ 

Κνκκάησλ». ην ηειεπηαίν, ν ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ εθθξάδεη ηελ έθπιεμή ηνπ 

θαη ηαπηφρξνλα ηελ αληίζεζή ηνπ ζηηο θεξφκελεο σο ηνπνζεηήζεηο ηνπ ηφηε πξνέδξνπ 

ηνπ θφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ, Θεκηζηνθιή νθνχιε, γηα επαλαθνξά ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ Σεηξαηάμηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη ηνπ ρνιαξρείνπ, θαζψο θαη 

γηα ζέζπηζε πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηελ εμάπισζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. Ο 

Κνπληνπξάο ππελζπκίδεη ηε καθξνρξφληα δεκνηηθηζηηθή παξάδνζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θφκκαηνο, ην νπνίν ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζεζκνζέηεζε 

θαηά ην παξειζφλ γελλαία θαη επλντθά κέηξα ππέξ ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο 

(Κνπληνπξάο, 1936: 63 – 64). 

 Πξάγκαηη, ν πξψηνο ππνπξγφο παηδείαο ηνπ Δι. Βεληδέινπ, Γ. Αιεμαλδξήο 

(10/1910 – 5/1912) αλέιαβε λα ζπλζέζεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ 

Φηιειεπζέξσλ ηελ πεξίνδν εθείλε. Απηή θηλνχληαλ γχξσ απφ ηνπο εμήο βαζηθνχο 

ζηφρνπο: Καηάξγεζε ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, θαζηέξσζε εμάρξνλνπ γπκλαζίνπ πνπ 

ζα ζηεξηδφηαλ ζε εμάρξνλν απηνηειέο δεκνηηθφ ζρνιείν, πεξηνξηζκφ ησλ θιαζηθψλ 
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ζπνπδψλ, εηζαγσγή πξαθηηθψλ γλψζεσλ σο καζήκαηα, ίδξπζε ηερληθψλ, γεσξγηθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, ελδηαθέξνλ γηα ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε, ελίζρπζε 

ειέγρνπ απφ ην θέληξν. 

Σα παξαπάλσ αηηήκαηα πεξηέγξαθαλ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θηινζνθίαο ηνπ αζηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ θαη εθζπγρξνληζκνχ (Αλησλίνπ, 2007: 

105). Παξφιν πνπ ην 1911 ν Βεληδέινο ππαλαρψξεζε ππέξ ηεο θαζαξεχνπζαο ζηνλ 

ηζηνξηθφ ζπκβηβαζκφ ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1911 (πνπ φξηδε σο 

επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο απηήλ ζηελ νπνία ήηαλ γξακκέλνη νη λφκνη – ζηελ 

πξάμε ηελ θαζαξεχνπζα), γηα λα πεηχρεη ηελ εζληθή νκνςπρία θαη λα νδεγήζεη 

ελσκέλν ην έζλνο ζηνπο επεθηαηηθνχο πνιέκνπο ησλ επφκελσλ ρξφλσλ (α΄ θαη β΄ 

βαιθαληθφο πφιεκνο) (Φξαγθνπδάθε, 2007: 57), νη πξνζπάζεηέο ηνπ ην 1913 γηα 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε κε ηα λνκνζρέδηα Σζηξηκψθνπ, θαη θπξίσο ε εηζαγσγή 

γηα πξψηε θνξά ζην δεκνηηθφ θεηκέλσλ γξακκέλσλ ζε κηα ζπληεξεηηθή εθδνρή ηεο 

δεκψδνπο, απνδεηθλχνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ γηα αλάδεημε ηεο δεκνηηθήο σο θπξίαξρεο 

γιψζζαο, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (Mackridge, 2013: 335)5
. 

Ζ πξφζεζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ γηα αλάδεημε ηεο δεκνηηθήο σο θπξίαξρεο 

γιψζζαο έγηλε πξάμε ηελ ηξηεηία 1917 – 1920 κε ηελ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο ζην 

ζρνιείν θαη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ αλαγλσζηηθψλ πνπ ήηαλ απνθιεηζηηθά γξακκέλα 

ζε απηήλ. Δπξφθεηην γηα κηα πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε ηελ επνρή ηνπ εζληθνχ 

δηραζκνχ θαη ζπλερίζηεθε κε ηελ θάζνδν ηεο επαλαζηαηηθήο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ 

ζηελ Αζήλα ην 1917.  

Ήδε απφ ην 1916, κε πξσηνβνπιία θαη ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δ. Βεληδέινπ, 

ηδξχζεθε ε «Δθπαηδεπηηθή Δπηηξνπή» ε νπνία απαξηίδνληαλ απφ ηνπο ηξεηο θχξηνπο 

εγεηηθνχο εθπξφζσπνπο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, ηνλ Γ. Γιελφ, ηνλ Μ. 

Σξηαληαθπιιίδε θαη ηνλ Αι. Γεικνχδν. Μεηά ηε δεκηνπξγία ηεο επαλαζηαηηθήο 

θπβέξλεζεο ηεο «Δζληθήο Ακχλεο» ζηε Θεζζαινλίθε, ε επηηξνπή επεδίσμε ζηελή 

                                                           
5 Σα επηά λνκνζρέδηα, ηα νπνία θαηέζεζε ζηε βνπιή ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 1913 ν Ησάλλεο Σζηξηκψθνο, 

θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Θεσξνχληαη σο ε θαηεμνρήλ 

πξνζπάζεηα αζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ηαπηφρξνλα ην δηάζεκν παξάδεηγκα ηεο 

«κεηαξξχζκηζεο πνπ δελ έγηλε». Απφ ηα 7 λνκνζρέδηα ςεθίζηεθαλ ηειηθά ηα 4. Νφκνη απνηέιεζαλ ηα 

λνκνζρέδηα πνπ αθνξνχζαλ ηα Γηδαζθαιεία ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ην ηερληθφ Γηδαζθαιείν, ηελ 

παηδαγσγηθή κφξθσζε ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο κέζεο βαζκίδαο θαη ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ 

κεηαξξχζκηζε απηή έκεηλε ιεηςή, θαζψο αλάκεζα ζηα λνκνζρέδηα πνπ δελ ςεθίζηεθαλ 

πεξηιακβάλνληαλ 2 απφ ηα πην ζεκαληηθά, απηά γηα ηε δεκνηηθή θαη ηε κέζε εθπαίδεπζε 

(Μπνπξλάδνο, 2002: 246). Δλ ζπληνκία νη θαηλνηνκίεο πνπ πξνζπάζεζε λα θέξεη ν Σζηξηκψθνο κε 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο λφκνπο ήηαλ αξρηθά ε θαζηέξσζε ηεο εληαίαο θαη ππνρξεσηηθήο κνξθήο ηεο 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, κε ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε ηεο πνιπηππίαο ησλ δηαθφξσλ κέρξη ηφηε εηδψλ 

ζρνιείσλ. Δπίζεο, ε αχμεζε ηεο παξακνλήο ζην δεκνηηθφ ζηα έμη ρξφληα κε πξννπηηθή πεξαηηέξσ 

επέθηαζεο. Αθφκε, ε θαηάξγεζε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, ρσξίο φκσο εηζαγσγή ηεο 

δεκνηηθήο. Δπηπξφζζεηα, ε ελίζρπζε ησλ πξαθηηθψλ θαη θπζηθνκαζεκαηηθψλ γλψζεσλ κε λέν ηξφπν 

πξνζέγγηζεο θαη ηδηαίηεξα καζήκαηα (θεπνπξηθή, δσνθνκία, κειηζζνθνκία θ.ά.). Ζ ίδξπζε δεκφζησλ 

λεπηαγσγείσλ θαη ε ππνρξεσηηθή θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζε φπνηεο πεξηνρέο εθεμήο ππήξραλ ηέηνηα. ηε 

κέζε εθπαίδεπζε ε δεκηνπξγία δπν ρσξηζηψλ παξάιιεισλ ζρνιηθψλ δηθηχσλ (Αζηηθά ζρνιεία – 

ηξηεηή θαη Γπκλάζηα – εμαεηή), κε παξνρή γεληθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ απφ ηα πξψηα θαη 

αλζξσπηζηηθήο – γεληθήο κφξθσζεο απφ ηα δεχηεξα, κε παξάιιειε πξνπαξαζθεπή γηα ην 

Παλεπηζηήκην θαη γηα άιιεο αλψηεξεο ζπνπδέο. Παξάιιεια, ε ίδξπζε Γηδαζθαιείσλ Αξξέλσλ θαη 

Θειέσλ γηα ηε δεκνηηθή θαη κέζε εθπαίδεπζε κε ηαπηφρξνλε κέξηκλα γηα ηε κφξθσζε θαη 

επαλεθπαίδεπζε ηνπ ππάξρνληνο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηέινο ν εθζπγρξνληζκφο ηεο δηνίθεζεο 

ηεο δεκνηηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο κε ηελ ίδξπζε ηνπ «Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ» ηνπ νπνίνπ ε 

ζχλζεζε απνηεινχληαλ θαηά πιεηνςεθία απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηά 

κεηνςεθία απφ παλεπηζηεκηαθνχο (Καξαθχιιεο, 2002: 89 – 93). 
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ζπλεξγαζία κε ηελ ηειεπηαία θαη πέηπρε ηελ αλάιεςε επηηειηθψλ ζέζεσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηφο ηεο, πξνηεξαηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε ζχληαμε λέσλ 

αλαγλσζηηθψλ ζηε δεκνηηθή ζην λέν πλεχκα ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ε κφξθσζε ησλ 

δαζθάισλ, νη νπνίνη ζα δηέδηδαλ ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο 

ρψξαο (Μπνπξλάδνο, 2002: 258). Κεληξηθά πξφζσπα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

εθαξκνγήο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίζηεθαλ νη Γιελφο, Γεικνχδνο θαη 

Σξηαληαθπιιίδεο. Με ζρεηηθφ δηάηαγκα ηδξχζεθαλ 2 λέεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο γηα ηε 

ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, απηέο ησλ αλψηεξσλ επνπηψλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθε ε 

νπζηαζηηθή πινπνίεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο. Σηο δπν απηέο ζέζεηο θιεηδηά θαηέιαβαλ 

νη Γεικνχδνο θαη Σξηαληαθπιιίδεο, ελψ ν Γιελφο ήηαλ ήδε γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ 

ππνπξγείνπ παηδείαο.  

Έηζη ην Μάην ηνπ 1917 ε θπβέξλεζε εμέδσζε δηάηαγκα «Πεξί δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ» ην νπνίν, κεηά ηελ θάζνδν ηεο ζηελ Αζήλα θαη ηελ αλάιεςε ηεο 

δηαθπβέξλεζεο φιεο ηεο ρψξαο, απέθηεζε ηζρχ λφκνπ. Μεγάιε θαηλνηνκία ηνπ 

δηαηάγκαηνο ήηαλ ε εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε. Ζ 

λέα κεηαξξχζκηζε ζεκαηνδφηεζε κηα κεγάιε ηνκή, ην πεξηερφκελφ ηεο φκσο, ήηαλ 

επξχηεξν. Αθελφο πεξηειάκβαλε ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο θαη γηα άιια δεηήκαηα, φπσο 

ηε δηνίθεζε θαη ηελ επνπηεία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε κηζζνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ 

δαζθάισλ θαη αθεηέξνπ ε εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο απνηεινχζε ην φρεκα γηα έλα 

νιφθιεξν ζψκα λέσλ παηδαγσγηθψλ αληηιήςεσλ θαη λένπ πλεχκαηνο ζηελ παηδεία 

(Γεκαξάο, 1987: θγ΄ - ιζ΄)6.  

Ζ θαηάιεμε θαη απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ άδνμε. Ζ ήηηα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 1920 νδήγεζε ζε αλαθνπή ησλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Ζ ηξηαλδξία ηνπ Δθπ. Οκίινπ, πνπ θαζνδεγνχζε ηηο 

πξνζπάζεηεο ζην ππνπξγείν Παηδείαο, παξαηηήζεθε θαη ε «Δπηηξνπεία πξνο εμέηαζηλ 

ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ», πνπ δηνξίζζεθε ην ίδην έηνο 

(1920) απφ ηελ επφκελε θπβέξλεζε, θαηέιεμε ζην εμήο πφξηζκα: Κήξπμε 

αληηζπληαγκαηηθνχο ηνπο λφκνπο πνπ φξηδαλ σο γιψζζα δηδαζθαιίαο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ηε δεκνηηθή. Δπίζεο, έθξηλε αθαηάιιεια θαη πξφηεηλε ηελ θαχζε ησλ 

αλαγλσζηηθψλ πνπ είρε πξνηείλεη ε πξνεγνχκελε αξρή θαη πξνθήξπμε δηαγσληζκφ 

γηα λέα αλαγλσζηηθά. Μέρξη ηφηε πξφηεηλε ε δηδαζθαιία λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα 

εγθεθξηκέλα εγρεηξίδηα ηεο πεξηφδνπ πξηλ ην 1917. Αθφκε, πξφηεηλε γεληθφηεξε 

αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο. Σέινο, 

                                                           
6 ηα πιαίζηα ηεο ίδηαο κεηαξξχζκηζεο ςεθίζηεθε θαη ε ίδξπζε Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο δηεηνχο 

θνίηεζεο, ε νπνία ηειηθά ιεηηνχξγεζε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ην 1924. ηφρνο ηεο απνηεινχζε ε 

πξνεηνηκαζία απνθνίησλ κε εηδηθέο ζπνπδέο ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο, πνπ ζα πξννξίδνληαλ γηα ηε 

ζηειέρσζε ησλ Γηδαζθαιείσλ σο θαζεγεηηθφ πξνζσπηθφ. Ζ πξνζπάζεηα γηα επηζηεκνληθή 

αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρψξαο εληζρχζεθε θαη κε κηα ζεηξά άιισλ κέηξσλ 

φπσο ε έθδνζε δηδαθηηθψλ βνεζεκάησλ γηα ηα λέα βηβιία, ε πξαγκαηνπνίεζε εηδηθψλ καζεκάησλ – 

θξνληηζηεξίσλ κε ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο θαη ε νξγάλσζε πεξηθεξεηαθψλ ζπλεδξίσλ κε ηε 

ζπλδξνκή ησλ αλψηεξσλ επνπηψλ. Γεληθά, ε πξνζπάζεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο εγεζίαο ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν θηλήζεθε γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο: Πξψηνλ, ηε δεκνηηθή γιψζζα σο ην εξγαιείν θαη ην κέζν κε 

ην νπνίν ζα πξνζεγγίδνληαλ ν θφζκνο ηνπ παηδηνχ θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα γλψξηδε ηε δσληαλή 

παξάδνζε ηνπ έζλνπο θαη ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα, κε ζαθή κεηαηφπηζε απφ ην θιένο ησλ 

αξραίσλ πξνγφλσλ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ αμηψλ ηεο λέαο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ λενειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ. Γεχηεξνλ, ηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε κε ηηο λέεο ηάζεηο ηεο (Νέα Αγσγή), ζηηο νπνίεο 

είραλ εληξπθήζεη νη ηξεηο εγέηεο ηεο κεηαξξχζκηζεο θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζηε Γεξκαλία θαη ηηο 

εθεί ζπνπδέο ηνπο θαη ηξίηνλ, ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ επηζηεκνληθή ηνπο 

θαηάξηηζε θαη ηελ παξνρή ζε απηνχο ησλ θαηάιιεισλ εθνδίσλ (αλαγλσζηηθψλ, βνεζεκάησλ, 

θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ, θαζνδήγεζεο απφ αλψηεξα ζηειέρε) ψζηε λα επηηειέζνπλ απξφζθνπηα 

θαη αλεκπφδηζηα ην έξγν ηνπο (Μπνπξλάδνο, 2002: 256 – 258). 
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εηζεγήζεθε ηελ πνηληθή δίσμε ησλ ππαίηησλ ησλ πξνεγνχκελσλ αιιαγψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε (πεξηφδνπ 1917 – 1920) κε ηελ θαηεγνξία ηεο δηαθζνξάο ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη παηδείαο ζε πξαμηθνπεκαηηθφ επίπεδν (Γεκαξάο, 2009: 130 – 131)7.  

Αλ θαη απηή ε κεηαξξχζκηζε πξφιαβε λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε γηα ηξία 

ρξφληα, ήηαλ ελδεηθηηθή ησλ πξνζέζεσλ ηνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ θφκκαηνο ησλ 

Φηιειεπζέξσλ γηα ζηξνθή ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε κηα πην παηδνθεληξηθή 

ζεψξεζε κε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη κε αλαγλσζηηθά πην θνληά ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά, ην αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην 

παξνπζίαδε ηελ θαζεκεξηλφηεηα κηαο νηθνγέλεηαο κε ηελ δσή ηεο νπνίαο κπνξνχζαλ 

λα ηαπηηζηνχλ ηα παηδηά ηεο κέζεο κηθξναζηηθήο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο (Γεκαξάο, 

1987: ιο΄).   

Ζ ηειεπηαία πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δι. 

Βεληδέινπ ζπλέβε ζηελ ηειεπηαία θπβεξλεηηθή ζεηεία ηνπ θξεηηθνχ πνιηηηθνχ, ην 

δηάζηεκα 1928 – 1932. Μάιηζηα, ε ζπκβνιή ηνπ Κνπληνπξά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αξρψλ ηνπ ήηαλ έληνλε ζην γεληθφηεξν πλεχκα ησλ λφκσλ πνπ ςεθίζηεθαλ απηή ηελ 

πεξίνδν. Οη αιιαγέο πνπ επηδηψρζεθαλ, θπξίσο ζηε κέζε εθπαίδεπζε, έθεξαλ άκεζα 

ηε ζθξαγίδα ηνπ, αθνχ απηφο ήηαλ πνπ θαηάξηηζε θαη ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ Νέσλ Διιεληθψλ ζηε κέζε εθπαίδεπζε.  

 ε γεληθέο γξακκέο ε κεηαξξχζκηζε απηή πξνζπάζεζε λα ζηξαθεί ελάληηα ζηηο 

λννηξνπίεο πνπ είραλ επηθξαηήζεη ζε κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηεο 

θνηλσλίαο, ε νπνία ρψιαηλε απφ αγθπιψζεηο ηνπ παξειζφληνο, θαζψο θαη λα 

αλακνξθψζεη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα θαη λα θάλεη ηελ εθπαίδεπζε πην επέιηθηε 

θαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρξνληθήο 

απηήο πεξηφδνπ. Δπίζεο, πξνζπάζεζε λα αλακνξθψζεη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

δσήο θαη λα ελαξκνλίζεη ηε δηδαζθαιία ζην πλεχκα ηεο Νέαο Αγσγήο κε ηηο 

θαηλνηνκίεο πνπ επηδίσμε λα εηζάγεη. Δπηγξακκαηηθά αλαθέξσ ηε ζέζπηζε ηνπ 

εληαίνπ, εμαηάμηνπ ππνρξεσηηθνχ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, ηελ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο 

γιψζζαο ζε απηφ κε δηδαζθαιία ηεο θαζαξεχνπζαο ζηηο 2 ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ, ηε 

ζπλεθπαίδεπζε ησλ δπν θχισλ θαη ηε ζηνηρεηψδε πξνπαξαζθεπή ησλ καζεηψλ γηα ηε 

δσή θαη ηελ παξνρή ζε απηνχο ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ηνπο θάλνπλ 

ρξήζηκνπο πνιίηεο (ζαθήο επίδξαζε ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο) (Καξαθχιιεο, 

2002: 104 – 111). 

 Κάλνληαο κηα κηθξή απνηίκεζε ησλ λνκνζρεδίσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε 

ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, κπνξνχκε λα πνχκε φηη εηζήγαγαλ πνιιέο θαηλνηνκίεο θαη ζε 

                                                           
 

7 Απάληεζε ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ηεο επηηξνπήο έδσζε ν Μ. Σξηαληαθπιιίδεο κε ην έξγν ηνπ 

«Πξηλ θανχλ. Ζ αιήζεηα γηα η’ αλαγλσζηηθά ηεο δεκνηηθήο» κε ην νπνίν απέθξνπε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

θαηεγνξίεο θαη απεπζπλφηαλ πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο επνρήο ηνπ ιέγνληάο ηνπο: «…ζνη 

ληψζαηε ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ αλαγλσζηηθνχ ην πξψην απαξαίηεην βήκα πξνο κηα πιαηχηεξε θαη 

βαζχηεξε αλαγέλλεζε. ζνη ην θαηαιάβαηε, πψο κε ηελ θαζηέξσζε ηεο δσληαλήο γιψζζαο θαη 

γξακκαηηθήο, απνρηήζαηε κέζα ζην ζρνιείν ζαο, εζείο θη νη καζεηέο ζαο, καδί κε ηε γισζζηθή θαη ηελ 

ςπρηθή ζαο ειεπζεξία… αλ ην θσο πνπ ζθφξπηζαλ ηα θαηαδηθαζκέλα απφ ηελ επηηξνπή αλαγλσζηηθά, 

θψηηζε ηνπο καζεηέο ζαο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη βξήθε αλακκέλν θαη ην δηθφ ζαο ην ιπρλάξη – ηφηε 

[πξέπεη] Να δηςάζεηε γηα ηε γεληθή θαη ηελ εηδηθφηεξα επαγγεικαηηθή ζαο κφξθσζε. Να εξγαζηήηε γη’ 

απηή κε βηβιηνζήθεο, αηνκηθέο θαη θνηλέο, θηλεηέο ή κφληκεο, κε ζπδεηήζεηο θαη ζπλέδξηα, έηζη πνπ λ’ 

απνρηήζεηε ζηγά - ζηγά γλψκε έγθπξε γηα φζα ζρεηίδνληαη κε ζαο θαη κε ην ζρνιείν ζαο. … Να πςσζήηε 

θαη λα δπλακψζεηε, ζαλ άηνκα θαη ζα ζψκα, κέζα ζηελ θνηλσλία, θαη λα ηε θσηίζεηε γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα. Ζ ηχρε ζαο θαη ηνπ ζρνιείνπ ζαο ε ηχρε βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ζαο» 

(Σξηαληαθπιιίδεο, 2002: 34 – 35). 
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κεγάιν βαζκφ ήηαλ επεξεαζκέλεο απφ ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο. Σν γεγνλφο φηη ε 

θνίηεζε ζην δεκνηηθφ απμήζεθε ζηα 6 ρξφληα θαη έγηλε ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο έδσζε ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο κφξθσζεο ζηα παηδηά ηνπ αγξνηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη αδηακθηζβήηεηα γηα έλα κέηξν θνηλσληθά δίθαην ην 

νπνίν επλφεζε κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ.  

εκαληηθή επίζεο θξίλεηαη ε πξνζπάζεηα γηα ζπλεθπαίδεπζε ησλ δπν θχισλ 

αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηπγράλνληαλ ε νκαιφηεξε ςπρηθή αλάπηπμε κεηαμχ 

αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (παξφκνηεο πξνζπάζεηεο είραλ γίλεη θαη κε ην λνκνζρέδην 

Σζηξηκψθνπ ην 1913).  

Σέινο, ε αιιαγή λννηξνπίαο πξνο ηα επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα ηεο Νέαο 

Αγσγήο θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά ηίζεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, αθφκε θαη ζηελ θαηψηεξε βαζκίδα ηνπ λεπηαγσγείνπ, ε 

πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ηε δσή θαη φρη κφλν γηα ηελ επφκελε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο. ια ηα παξαπάλσ έρνπλ ζαθψο ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο 

θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο, ην νπνίν εθηφο ησλ άιισλ ζηνρεχεη ζηελ πξνπαξαζθεπή 

αηφκσλ ηθαλψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνζσπηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο ηνπο 

αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, κε πξνεθηάζεηο πνιιέο θνξέο πνπ μεπεξλνχλ αθφκε θαη ηα 

ζηελά εζληθά φξηα.  

Σα επφκελα ρξφληα, κεηά ηελ πηψζε ηνπ Βεληδέινπ θαη κέρξη ηε δηθηαηνξία ηνπ 

Μεηαμά ην 1936, νη θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 άξρηζαλ 

ζηγά – ζηγά λα απνδνκνχληαη απφ ηηο επφκελεο θπβεξλήζεηο. Π.ρ. ε δπλαηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα επηιέγνπλ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηνπ καζήκαηφο ηνπο απφ κηα 

κεγάιε γθάκα βηβιίσλ θαηαξγήζεθε κε ηελ επηβνιή ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο θαη 

ηελ ίδξπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δθδφζεσλ ρνιηθψλ Βηβιίσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην 

θξάηνο εμαζθάιηζε ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ. Μάιηζηα απφ ηα λέα 

εγρεηξίδηα πνπ επηιέρηεθαλ απνξξίθηεθαλ ζρεδφλ φινη νη ινγνηέρλεο ηεο γεληάο ηνπ 

30΄, απνθιείζηεθαλ απφ ηελ δηδαζθαιία ν Καβάθεο, ν Παιακάο θαη ν ηθειηαλφο, 

δφζεθε έκθαζε ζηελ πξνβνιή θξνλεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ δηδαγκάησλ θαη αμηψλ 

θαη εγθαηαιείθηεθαλ νη πξνζπάζεηεο γηα πξνζέγγηζε ησλ ηδηαίηεξσλ ελδηαθεξφλησλ 

ησλ καζεηψλ θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ζπζρέηηζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηψλ (Καγηαιήο, 2003: 356 – 357). 

 Πξέπεη βέβαηα λα αλαθέξνπκε φηη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 είρε αξρίζεη λα 

απνδνκείηαη πην πξηλ απφ ην 1936 θαη ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά. Ήδε απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ηνπ 1934 θαη 1935 είραλ απαγνξεχζεη ζην Γπκλάζην ηε δηδαζθαιία 

έξγσλ γξακκέλσλ ζηε δεκνηηθή θαη έδηλαλ έκθαζε ζηελ «εζηθνπιαζηηθήλ θαη 

εζλνπξεπή κφξθσζηλ ησλ ηξνθίκσλ». Υαξαθηεξηζηηθά ν Κνπληνπξάο έγξαθε ην 

1936:  «έζβπζε θάζε ηη πνπ κπνξνχζε λα κπξίδεη πξφνδν ή λ’ αθήλεη θακηά πφξηα ζην 

Γεκνηηθηζκφ. Καη ην πείζκα απηφ θηάλεη σο ην ζεκείν λα δηαγξάςεη πέξα σο πέξα 

νιάθεξν ην πξφγξακκα ησλ Νένειιεληθψλ, γηαηί απηφ θπξίσο αληηπξνζψπεπε εθεί κέζα 

ηε λέα πλνή πνπ άξρηζε λα κπαίλεη θάπνηε ζηελ Δθπαίδεπζε. Κ’ έζβπζε έηζη ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ έγηλε λα κπεη θαη ζην ειιεληθφ Γπκλάζην ε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία 

ηεο Νενιιεληθήο Φηινινγίαο, φπσο γίλεηαη ζ’ φια ηα Κξάηε ηνπ θφζκνπ γηα ηε 

ινγνηερλία θαη γηα ηε γιψζζα ηνπο. Κ’ έζβπζε γηα ρξφληα πάιη, πνηνο μέξεη πφζα, ηε 

λενειιεληθή ινγνηερλία θαη γιψζζα απ’ ην Γπκλάζην» (Κνπληνπξάο, 1936 ζην 

Καγηαιήο, 2003: 355 – 356).   

πλερίδνληαο ηε κειέηε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο ζηεθφκαζηε 

ζην ζχληνκν άξζξν ηνπ Κνπληνπξά κε ηίηιν «Μηα ηζηνξηθή βξαδηά» (Κνπληνπξάο, 

1936: 192 – 193). ε απηφ ν αξζξνγξάθνο αλαπηχζζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

πεξί αλαγθαηφηεηαο απφζπξζεο ηνπ λφκνπ ηνπ Ηδηψλπκνπ αδηθήκαηνο. Αθνξκή 
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απνηέιεζε ε ζρεηηθή ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζηε βνπιή ζηηο 24 Απξηιίνπ 1936. Ο 

Κνπληνπξάο ραξαθηεξίδεη ην Ηδηψλπκν κεζαησληθφ λνκνζέηεκα πνπ επί ζεηξά εηψλ 

αηίκαδε ην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο ρψξαο θαη έζεηε ζε ακθηζβήηεζε ηηο αξρέο ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, θαηαδηθάδνληαο άδηθα πιήζνο ειιήλσλ γηα ηηο ηδέεο 

ηνπο θαη ηα πηζηεχσ ηνπο.  

Σν 1929 ςεθίζηεθε ζηε Βνπιή λφκνο [N.4229/24 Ηνπιίνπ 1929 (ΦΔΚ 

245/Σεχρνο Πξψηνλ/25 Ηνπιίνπ 1929)] πνπ κεηέηξεπε ηηο θνκκνπληζηηθέο ηδέεο ζε 

«ηδηψλπκν αδίθεκα». Ο φξνο αλαθέξεηαη ζην «ηδηψλπκν» (εηδηθφ) αδίθεκα φπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή δηάηαμε κεηά απφ πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ. Ο 

ηίηινο ηνπ λφκνπ ήηαλ "Πεξί ησλ κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ". Ο ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε πνηληθνπνίεζε ησλ 

"αλαηξεπηηθψλ" ηδεψλ, ηδηαίηεξα ε δίσμε θνκκνπληζηψλ θαη αλαξρηθψλ θαη ε 

θαηαζηνιή ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ. Ηδηψλπκν ζηε Ννκηθή Δπηζηήκε 

νλνκάδεηαη ην έγθιεκα εθείλν γηα ην νπνίν πξνβιέπνληαη ηδηαίηεξεο πνηλέο ζε ζρέζε 

κε ηα εγθιήκαηα ηεο γεληθήο θαηεγνξίαο, φπνπ απηφ ππάγεηαη. Ο φξνο απφ ην 1929 

απέθηεζε πνιηηηθή ζεκαζία θαη ζήκαλε θάζε θαηαζηαιηηθφ κέηξν. Δθαξκφζηεθε έσο 

ην 1974 θαη πνηληθνπνηνχζε ηελ ππνζηήξημε θαη δηάδνζε ησλ θνκκνπληζηηθψλ ηδεψλ. 

Ο Νφκνο απηφο πξνέβιεπε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ γηα 

φπνηνλ, θαηά ην άξζξν 1 παξάγξαθν 1, «επηδηψθεη ηελ εθαξκνγήλ ηδεψλ ερνπζψλ σο 

έθδεινλ ζθνπφλ ηελ δηα βηαίσλ κέζσλ αλαηξνπήλ ηνπ θξαηνχληνο θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο ή ηελ απφζπαζηλ κέξνπο εθ ηνπ φινπ ηεο Δπηθξαηείαο ή ελεξγεί ππέξ ηεο 

εθαξκνγήο απηψλ πξνζειπηηζκφλ». Ήηαλ ην πξψην λνκνζεηηθφ κέηξν θαηά 

ηνπ Κ.Κ.Δ. θαη εγθαηλίαζε ζεηξά απφ έθηαθηα κέηξα πνπ ζα ζεζπηζηνχλ αξγφηεξα 

απφ ηηο λεφηεξεο θπβεξλήζεηο θαηά ηεο αξηζηεξάο. 

Με ηελ επίθιεζε ηνπ Ηδησλχκνπ8, πξνο ηα ηέιε ηνπ έηνπο 1930, δηαιχζεθαλ νη 

πεξηζζφηεξεο εξγαηηθέο νξγαλψζεηο. Οη Αι. Παπαλαζηαζίνπ θαη Γ. 

Καθαληάξεο είραλ αληηδξάζεη έληνλα θαηά ηελ ςήθηζή ηνπ. Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε 

απφξξηςε απφ ηνλ Βεληδέιν ηεο πξφηαζεο ηνπ Παπαλαζηαζίνπ λα δηψθνληαη κε ην 

Ηδηψλπκν φρη κφλν νη θνκκνπληζηέο αιιά θαη νη θαζίζηεο. Πάλησο, ζηηο 7 Απγνχζηνπ 

1936, θαη αθνχ είρε γίλεη ην πξαμηθφπεκα ηεο 4εο Απγνχζηνπ απφ ηνλ Μεηαμά, ν Γ. 

Καθαληάξεο (εγέηεο ησλ Πξννδεπηηθψλ) θη ν Αι. Παπαλαζηαζίνπ (εγέηεο ηνπ 

                                                           
8 Ζ ζχιιεςε θαη ε ςήθηζε ηνπ Ηδηψλπκνπ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη αλεμάξηεηε εμέιημε απφ ηελ ηφηε 

πνιηηηθή ηνπ ΚΚΔ γηα αλεμάξηεηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε. Σν νζηαιηζηηθφ Δξγαηηθφ Κφκκα ηεο 

Διιάδνο (ΔΚΔ) κεηεμειίρηεθε ην 1924 ζε Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Διιάδνο (Διιεληθφ ηκήκα ηεο 

Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο). Σν ΚΚΔ ππνρξεψζεθε λα αζπαζηεί ηελ πνιηηηθή ηεο Γηεζλνχο ζην 

«εζληθφ» δήηεκα, ζηφρνο ηεο νπνίαο ήηαλ ε αθχξσζε ηνπ κνηξάζκαηνο ηεο Μαθεδνλίαο κεηαμχ 

Γηνπγθνζιαβίαο, Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο, αιιά θαη ην κνίξαζκα ηεο Θξάθεο κεηαμχ Διιάδαο, 

Σνπξθίαο θαη Βνπιγαξίαο. Ζ πνιηηηθή ηνπ ζπλνςηδφηαλ ζε δπν ζπλζήκαηα: «εληαία θαη αλεμάξηεηε 

Μαθεδνλία» θαη «εληαία Θξάθε». Δηδηθά κε ηελ αλάιεςε ηεο  λέαο εγεζίαο ηνπ ΚΚΔ απφ ηνλ Ν. 

Εαραξηάδε ην 1931, εγθαηληάζηεθε κηα αθξαία θάζε ηεο ζπλζεκαηνινγίαο ηνπ ΚΚΔ. Σνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 1931 ε 4
ε
 Οινκέιεηα ηφληδε: «Ζ Διιάδα είλαη θξάηνο ηκπεξηαιηζηηθφ, πνπ θαηέθηεζε δηά ηεο βίαο 

νιφθιεξεο πεξηθέξεηεο θαηνηθεκέλεο απφ άιιεο εζλφηεηεο (Μαθεδνλία θαη Θξάθε), πνπ ηηο θαηαπηέδεη 

θαη ηηο ππνβάιιεη ζε κηα απνηθηαθή εθκεηάιιεπζε, πνπ θαηαδηψθεη θαη εμνληψλεη ηηο εζληθέο κεηνλφηεηεο 

(Δβξαίνη)» (Γηβάλε ζην Μαπξνγνξδάηνο, 2003: 25 – 26). Ο βεληδειηζκφο εξκήλεπζε ηε ζηάζε απηή 

ηνπ ΚΚΔ σο επζεία πξνζπάζεηα γηα εδαθηθφ αθξσηεξηαζκφ ηνπ εζληθνχ θξάηνπο, θαηάζηαζε πνπ 

εξρφηαλ ζε πιήξε ζχγθξνπζε κε ην εζληθηζηηθφ ηδενιφγεκά ηνπ πνπ κέρξη ην 1920 ππεξαζπηδφηαλ ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ αιχηξσησλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ κε επηζηέγαζκα ηε Μεγάιε Ηδέα θαη κεηά ην 1922 

ηελ νηθνδφκεζε ελφο εληαίνπ εζληθνχ θξάηνπο κε ελζσκάησζε ησλ πξνζθπγηθψλ πιεζπζκψλ πνπ 

κεηαθηλήζεθαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή (Μαπξνγνξδάηνο & 

Υαηδεησζήθ, 1988). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Αγξνηηθνχ – Δξγαηηθνχ θφκκαηνο εθείλε ηελ πεξίνδν) απφ θνηλνχ κε ηνπο αξρεγνχο 

ησλ θνκκάησλ ησλ Φηιειεπζέξσλ (Θεκ. νθνχιεο) θαη ηνπ Λατθνχ (Υαξ. Βνδίθεο) 

δήηεζαλ απφ ηνλ βαζηιηά Γεψξγην λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

«παηαρζή απνηειεζκαηηθψο θάζε πξνπαγάλδα εγθαηαζηάζεσο νηνπδήπνηε θαζεζηψηνο 

ζηεξηδνκέλνπ εηο ηελ βίαλ εηδηθψηεξνλ δε φπσο εμνπδεηεξσζή θαη δηά ζπληαγκαηηθψλ 

ελ αλάγθε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ ε θνκκνπληζηηθή δξάζηο» (Κνχκαο, 2010: 107). 

Δπίζεο, έληνλα είρε αληηδξάζεη γηα ην Ηδηψλπκν θαη ε Γηδαζθαιηθή 

Οκνζπνλδία Διιάδνο (Γ.Ο.Δ.) ε νπνία αληηηίζνληαλ ζηνλ ηδενινγηθφ έιεγρν ησλ 

ιεηηνπξγψλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ επηδίσθε ε ηειεπηαία θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ 

(Μπνπξλάδνο, 2002: 221)9.  

Ζ ζέζε ηνπ Κνπληνπξά ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ηνλ εληάζζεη ηδενινγηθά 

θνληά ζηνπο Αι. Παπαλαζηαζίνπ θαη Γ. Καθαληάξε νη νπνίνη πξψηνη είραλ 

αληηδξάζεη θαηά ηεο ζέζπηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ην 1929. Παξφκνηεο 

ηδενινγηθέο ζπγγέλεηεο ηνπ Κνπληνπξά κε ηνλ Παπαλαζηαζίνπ ζπλαληάκε θαη ζε 

άιια ζέκαηα. Κνηλά ηνπο ζηνηρεία ήηαλ νη ζπνπδέο ηνπο ζηελ Γεξκαλία, ε επηξξνή 

ηνπο απφ επαθέο κε ηα εθεί ηδενινγηθά πξφηππα ηεο Β΄ Γηεζλνχο, ν δεκνηηθηζκφο, ε 

πίζηε ζε έλλνηεο φπσο ε ειεπζεξία θαη ε δηθαηνζχλε πνπ αλέθεξε θαη ν Κνπληνπξάο 

ζην άξζξν ηνπ, ε ζηελή ζρέζε θαη ησλ δπν κε ηνλ Αι. Γεικνχδν, νη θνηλνί ηνπο 

αγψλεο ελάληηα ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ ζπληάγκαηνο ηνπ 1911 θ.ά. Δηδηθά ν Αι. 

Παπαλαζηαζίνπ κέζα απφ ηνπο θφιπνπο ησλ Κνηλσληνιφγσλ εμέθξαζε ζην παξειζφλ 

πνιιέο απφ ηηο απφςεηο ηνπ, δεκηνπξγψληαο έλα ζχιινγν ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ηεο 

πνξείαο ηνπ κεηεμειίρηεθε ζε πνιηηηθφ θνξέα πνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηηο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ηηο 4 πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Απφ λσξίο ηα 

κέιε ηεο εηαηξίαο πήξαλ ζέζε ππέξ ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ θηλήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθή 

είλαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ππέξ ηνπ Κ. Παιακά ζην Ννπκά, φηαλ ν έιιελαο πνηεηήο 

θιήζεθε ζε απνινγία απφ ηνλ ππνπξγφ παηδείαο ηεθαλφπνπιν γηαηί σο γξακκαηέαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ δελ επηηξεπφηαλ λα ηνπνζεηείηαη ππέξ ηεο δεκνηηθήο 

δεκφζηα (Mackridge, 2013: 317)10.  

                                                           
9 Σν 1930 ν Γ. Παπαλδξένπ δηαδέρηεθε ηνλ Γφληηθα ζην ππνπξγείν παηδείαο θαη κε αθνξκή έλα 

λνκνζρέδην γηα ηε δηνίθεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ππξνδφηεζε ηζρπξή έληαζε αλάκεζα ζηελ πνιηηηθή 

εμνπζία θαη ηηο νξγαλσκέλεο εθθξάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ Γ.Ο.Δ. πξφηεηλε έλα απηνδηνηθεηηθφ θαη 

απνθεληξσκέλν ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο εθπαίδεπζεο. ηνλ αληίπνδα ν Παπαλδξένπ ελίζρπζε ηνλ 

ειεγθηηθφ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, αλαβαζκίδνληαο ηνλ ξφιν ησλ επηζεσξεηψλ, 

δηπιαζηάδνληαο ησλ αξηζκφ ηνπο, βειηηψλνληαο ην εηζφδεκά ηνπο θαη επηρεηξψληαο λα ειέγμεη ηνλ 

ηδενινγηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ κε ζπλερείο επηκνξθψζεηο. Σν θιήκα απνηππψλεηαη επίζεο, ζε 

εηδηθή αλαθνξά ηνπ Ηδηψλπκνπ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ην άξζξν 6 ηνπ ηνλίδεηαη φηη γηα λα δησρηνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί σο ερζξνί ηνπ θαζεζηψηνο δελ ήηαλ αλάγθε, φπσο ζηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο, θάπνηα 

δηαπηζησκέλε αλαηξεπηηθή πξάμε ή έζησ θάπνηα έθθξαζε πξφζεζεο γηα αλαηξεπηηθή πξάμε. Οη 

εθθξαζκέλεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπο ηδέεο ήηαλ αξθεηέο γηα λα θηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία δίσμήο 

ηνπο. Ζ πιήξεο ζχγθξνπζε κε ηε Γ.Ο.Δ. θαη κε ηα ππφινηπα ζπλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία ηεο 

θπβέξλεζεο Βεληδέινπ έγηλε ην 1931 κε ην ιεγφκελν «Γηαιπηηθφ Νφκν» ν νπνίνο αλάκεζα ζε άιιεο 

ξπζκίζεηο ηνπ πξνέβιεπε πεξηνξηζκνχο ζην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεζζαη. Απαγφξεπε ηελ εθινγή ζηε 

δηνίθεζε ελφο ζπλδηθαιηζηηθνχ νξγάλνπ φζσλ αηφκσλ είραλ ήδε ζεηεχζεη, έζησ κηα θνξά, ζηα 

πξνεγνχκελα 5 ρξφληα ζε θάπνην φξγαλν ηνπ ζσκαηείνπ ηνπο. Έηζη απνηξεπφηαλ ε επαλεθινγή φζσλ 

αηφκσλ είραλ αλαδεηρζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ζε δηάθνξεο εγεηηθέο ζέζεηο ζηα ζπλδηθάηα ηνπο. Ζ 

εηξσλεία είλαη φηη ν ίδηνο ν Δ. Βεληδέινο είρε ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ηφζν ζηε ζέζπηζε ηνπ 

ζπλδηθαιηζκνχ (κε ηνπο λφκνπο ηνπ 1914) φζν θαη ελ ηέιεη ζηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηνπ (1931). 

πσο δήισζε θαη ν ίδηνο ζηελ εθεκεξίδα Δζηία: «Δγψ εηζεγήζελ πξν εηψλ ηελ θηιειεπζέξαλ 

λνκνζεζίαλ, αιιά δελ εθαληαδφκελ ηφηε φηη ζα έθζαλαλ νη νξγαλψζεηο, εηο ην ζεκείν εηο ν έθζαζαλ» 

(Βεληδέινο ζην Αζαλαζηάδεο, 2007: 141). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82
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Δπίζεο, σο απφδεημε ηεο δπλακηθήο ππνζηήξημεο ηνπ δεκνηηθηζκνχ απφ ηνλ 

Παπαλαζηαζίνπ αλαθέξνπκε φηη ν ηειεπηαίνο, σο πξσζππνπξγφο ηεο Διιάδνο 

(Μάξηηνο – Ηνχιηνο 1924), λνκνζέηεζε ηελ ίδξπζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο 

(πνπ αλαδείρζεθε ζεκαληηθφο ππξήλαο ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ θηλήκαηνο) θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

(Μαξθέηνο, 2003: 140). 

Ζ κειέηε ηεο ελφηεηαο Κξάηνο θαη Παηδεία ζπλερίδεηαη κε ηελ παξάζεζε ηνπ 

άξζξνπ ηνπ Δ. Παπαλνχηζνπ κε ηίηιν «Πνιηηεία θαη Παηδεία» (ζει. 122 – 137 ζην 

πεξηνδηθφ). ε απηφ ν αξζξνγξάθνο θαηαπηάλεηαη κε ην ζέκα ηεο ζεκαζίαο ηεο 

παηδείαο γηα ηελ εμέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ λέσλ αλζξψπσλ θαη γηα ηε 

δηαηψληζε ηνπ ζπζηήκαηνο αξρψλ θαη αμηψλ πάλσ ζην νπνίν είλαη ζεκειησκέλνο ν 

θνηλσληθφο ηζηφο. Καηά ηνλ Παπαλνχηζν ε παηδεία, σο ιεηηνπξγία, είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ην βαξχ θνξηίν ηνπ εθνδηαζκνχ ησλ λέσλ αηφκσλ κε ηα θαηάιιεια 

εζηθά, πλεπκαηηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηνπο θάλνπλ ηθαλνχο, 

ιεηηνπξγηθνχο θαη αλεμάξηεηνπο πνιίηεο θαηά ηελ ελεξγή είζνδφ ηνπο ζηνλ 

θνηλσληθφ ζηίβν. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο φκσο ζε απηφ ην ζχλνιν δελ πξέπεη λα είλαη 

κφλν εξγαιεηαθή αιιά ζπλάκα λα δηέπεηαη απφ εζηθφηεηα θαη θνηλσληθφηεηα, 

δηαπνηηζκέλε κε αξρέο θαη αμίεο πνπ ζα έρνπλ κεηαιακπαδεπηεί ζηηο ζχγρξνλεο 

γεληέο απφ ηηο παιαηφηεξεο, κέζσ ησλ θχξησλ ζεζκψλ θνηλσληθνπνίεζεο 

(νηθνγέλεηαο, πνιηηείαο, εθθιεζίαο).  

Πξσηεχνληα ξφιν, θαηά ηνλ Παπαλνχηζν, ζην παξαπάλσ έξγν έρεη ε 

εθπαίδεπζε. ε απηήλ, σο νξγαλσκέλν ζεζκφ, ελαπνζέηεη ε πνιηηεία ηηο ειπίδεο ηεο 

γηα ηζνξξνπεκέλε ιεηηνπξγηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Ζ 

εθπαίδεπζε κε ππιψλεο ηεο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ην βηβιίν θαη ην πξφγξακκα, νθείιεη 

λα δηαπνηίζεη ηηο λέεο γεληέο κε ηελ εκπεηξία ησλ παιαηφηεξσλ θαη λα ηηο ζηξέςεη 

πξνο ηελ πλεπκαηηθή θαηεχζπλζε πνπ θξίλεη επσθειή γηα ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ. Σα 

θξηηήξηα ησλ επηινγψλ απηψλ ζα παξζνχλ απφ ελήιηθα άηνκα ηα νπνία ρσξίο ην 

δεζπνηηζκφ θαη ηελ αιαδνλεία ηεο απζεληίαο ζα θαζνξίζνπλ ην κέιινλ ησλ παηδηψλ.  

ην ζεκείν απηφ, θαηά ηνλ Παπαλνχηζν, ππεηζέξρεηαη ην Νέν ρνιείν ην νπνίν ζα 

ζπλδηακνξθψζεη κε ηηο αξρέο ηνπ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα. Σν ηειεπηαίν καθξηά απφ 

ηηο αγθπιψζεηο ηνπ παιηνχ ζπζηήκαηνο (δαζθαινθεληξηζκφο, ζηαηηθή ζεψξεζε ηεο 

γλψζεο – πξναπνθαζηζκέλε απφ πξηλ θαη κε δηαπξαγκαηεχζηκε, έιιεηςε 

δπλαηφηεηαο επηινγψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο), κε ηελ πνιχηηκε ζπλδξνκή 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ (ςπρνινγίαο, βηνινγίαο), ζα εθκεηαιιεπηεί ηηο ςπρηθέο θαη 

πλεπκαηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ, ζα εζηηάζεη ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο δεμηφηεηεο 

ηνπο θαη ζα ηνπο θαηαζηήζεη ηθαλνχο κειινληηθνχο πνιίηεο πνπ ζα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα (Παπαλνχηζνο, 1936: 129).   
                                                                                                                                                                      
10 ε ζηηγκέο θνξχθσζεο ηνπ δεκνηηθηζηηθνχ αγψλα νη Κνηλσληνιφγνη ζα απνδείμνπλ έκπξαθηα ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο ζην δεκνηηθηζκφ. Σν 1911 ζηε ζπδήηεζε ηεο Β΄ Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο γηα ηε 

ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο θαζαξεχνπζαο, κε ην γλσζηφ άξζξν 107, νη 5 απφ ηελ νκάδα ησλ 

Κνηλσληνιφγσλ πνπ είραλ εθιεγεί βνπιεπηέο έδσζαλ κάρε γηα λα κελ πεξάζεη ε ζπγθεθξηκέλε 

ηξνπνινγία, ζε ζπλεξγαζία κάιηζηα, κε ηνλ Δθπαηδεπηηθφ κηιν (ηαπξίδε – Παηξηθίνπ, 1999). 

Δπίζεο, ε ζηελή ζρέζε ησλ Κνηλσληνιφγσλ κε ην θίλεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ ζα θαλεί 

θαη αξγφηεξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δίθε ηνπ Γεικνχδνπ, ζην Ναχπιην ην 1914, ζηελ νπνία 

ζπλήγνξνο ηνπ παηδαγσγνχ ήηαλ ν Κ. Σξηαληαθπιιφπνπινο, κάξηπξεο ππεξάζπηζεο ν Λνπθάο Νάθνο 

(Γάηνο, 2003: 37) θαη νη δπν κέιε ησλ Κνηλσληνιφγσλ. Αθφκε πην κεηά, ην 1934, ππφ θπβέξλεζε Π. 

Σζαιδάξε, φηαλ ζα επηβιεζεί ζηνλ Γεικνχδν πεηζαξρηθή πνηλή απφ ηνλ ηφηε ππνπξγφ Παηδείαο Θ. 

Σνπξθνβαζίιε, ν έιιελαο παηδαγσγφο ζα δερηεί ηελ ππέξ ηνπ θνηλνβνπιεπηηθή παξέκβαζε απφ ην 

κέινο ησλ Κνηλσληνιφγσλ, ηνλ πξψελ πξσζππνπξγφ, Αι. Παπαλαζηαζίνπ (Γάηνο, 2003: 52).   
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Καηά ηνλ Παπαλνχηζν ε εμέιημε απηή δελ είλαη εχθνιε. Θα πξέπεη λα βξεζεί 

ιχζε ζε έλα θαηλνκεληθά άιπην πξφβιεκα. Απφ ηε κηα κεξηά ε παηδεία φπσο 

νξίζηεθε παξαπάλσ, ζηνρεχεη ζηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ κέζα ζην ηζηνξηθά θαζνξηζκέλν πλεπκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζπγθξφηεκα 

αμηψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πείξα θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ παιαηφηεξσλ γελεψλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ην ζρνιείν, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο λέαο παηδαγσγηθήο, 

νθείιεη λα σζήζεη ηνπο λένπο ζην λα μεδηπιψζνπλ ειεχζεξα, δεκηνπξγηθά θαη 

ππεχζπλα ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ψζηε λα ζεκειηψζνπλ ηε δηθή ηνπο κνξθή δσήο 

καθξηά φκσο απφ ηηο επηηαγέο ηεο θάζε απζεληίαο, αθφκε θαη αλ απηή πξνέξρεηαη απφ 

ηηο παιαηφηεξεο γεληέο. Καηά ηνλ Παπαλνχηζν ζην ζεκείν απηφ εληνπίδνληαη δπν 

δηακεηξηθά αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο, ε πξψηε θεληξνκφινο πνπ θνηηάεη πξνο ην 

παξειζφλ θαη ε δεχηεξε θπγφθεληξνο πνπ ζηνρεχεη πξνο ην κέιινλ. Μάιηζηα θάζε 

κηα απφ απηέο έρεη ηε δηθηά ηεο ινγηθή πνπ δχζθνια κπνξεί θάπνηνο λα ηελ αξλεζεί 

αβίαζηα. Γπζηπρψο, φπσο δηαπηζηψλεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ, ζηελ επνρή ηνπ 

πνιινί πνπ θηλνχληαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο νδεγνχληαη ζε αθξφηεηεο 

θαη θαλαηηζκνχο, δίλνληαο πνιηηηθή ρξνηά ζηηο παξαπάλσ αξρέο, δεκηνπξγψληαο 

ηειηθά αληηκαρφκελα ζηξαηφπεδα κε πνιεκηθή δηάζεζε ην έλα πξνο ην άιιν. Απφ ηε 

κηα κεξηά αλαπηχζζεηαη ν Παηδεπηηθφο Δηαηηζκφο11 θαη απφ ηελ άιιε ν εθπαηδεπηηθφο 

Ρνκαληηζκφο, πνπ θηάλεη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κέρξη ηα φξηα ηεο παηδεπηηθήο 

αλαξρίαο, αλάγνληαο ζε ππέξηαηε αμία ηηο επηζπκίεο ηνπ παηδηνχ ρσξίο λα ζέηεη φξηα, 

ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. Ο Παπαλνχηζνο επηζεκαίλεη ηνλ δχζθνιν δξφκν πνπ 

πξέπεη λα δηαβεί ν εθπαηδεπηηθφο αλάκεζα ζηηο παξαπάλσ ζπκπιεγάδεο. Μνλαδηθή 

ιχζε είλαη ε ζχλζεζε, κε θξηηηθφ βιέκκα, ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηηο δπν απηέο 

ζεσξήζεηο, ζέηνληαο ηαπηφρξνλα νξηζκέλα αηηήκαηα – πξνυπνζέζεηο. 

 Καηαξρήλ, ζα πξέπεη ε λέα γεληά λα θαζνδεγείηαη δεκηνπξγηθά θαη φρη 

δεζπνηηθά απφ ηηο παιαηφηεξεο ψζηε λα απνθηήζεη ηελ πξέπνπζα νμχηεηα, 

επαηζζεζία θαη θξηηηθή ηθαλφηεηα θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο 

ζηνλ πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ ζηίβν κε εθφδηα ηηο πλεπκαηηθέο θαη πιηθέο 

θαηαθηήζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ καο. 

Καηά δεχηεξνλ, ηα πλεπκαηηθά αγαζά πνπ ζα πξνζθέξνληαη ζην ζρνιείν ζα 

πξέπεη λα επηιέγνληαη κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηε γλεζηφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο 

γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ. Χο γλήζηα ζα ζεσξνχληαη εθείλα πνπ ζα επηβάιινληαη κε 

θξηηήξηα βγαικέλα κέζα απφ ηε θχζε ησλ καζεηψλ θαη φρη φζα ραιθεχνληαη γηα λα 

ππεξεηνχλ ζθνπνχο μέλνπο πξνο ηελ νπζία ηνπο.  

 Δπίζεο, ε κέξηκλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ε απαινηθή θάζε 

δνγκαηηζκνχ θαη θαλαηηζκνχ θαη ε πξνζθνξά ηεο γλψζεο κε ακεξνιεςία θαη 

αληηθεηκεληθφηεηα θαιιηεξγψληαο ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ηελ 

ππεχζπλε ζηάζε.   

 Οη ηξεηο παξαπάλσ αξρέο – πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν Παπαλνχηζνο 

βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε ηε ζεψξεζε ηεο Νέαο Αγσγήο φζνλ αθνξά ηε ζεκαζία ηεο 

εξγαζίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ ηειεπηαία ζα κπνξέζεη λα έρεη γλήζηα 

κνξθσηηθή αμία φηαλ ζα είλαη αιεζηλή, δειαδή φηαλ ζα γίλεη ππεξεζία επηηέιεζεο 

ελφο έξγνπ πνπ ζα ζηνρεχεη ζε απνηέιεζκα, επηδηψθνληαο ην ηέιεην. ην ζρνιείν ην 

παξαπάλσ ζα βξεη εθαξκνγή φηαλ αξρίζεη λα πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε ηνπ 

απηελεξγνχ καζεηή, δειαδή ηνπ καζεηή πνπ ζα θηλείηαη απφ ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ 

ελδηαθέξνλ, πνπ ζα ελεξγεί νξηζκέλεο θνξέο απφ κφλνο ηνπ, απφ εζσηεξηθή 

                                                           
11 Δηαηηζκφο = ε πνιηηηθή ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη ην θξάηνο πξέπεη λα δηεπζχλεη φιεο ηηο 

θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, κε θχξηεο έλλνηεο ζην ρψξν ηεο παηδείαο ην έζλνο θαη ηε θπιή. 
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παξφξκεζε θαη φρη απφ έγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ απνθιεηζηηθά απφ ην δάζθαιν 

(ζπλήζεο πξαθηηθή ηνπ παιαηνχ ζρνιείνπ). Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα θαηαλνεί θαιχηεξα 

ηα θπζηθά θαη θνηλσληθά θαηλφκελα, αθφκε θαη ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο, αθνχ φια ηα 

παξαπάλσ ζα απνηεινχλ πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα, κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ ηξηβήο 

θαη φρη ζεσξεηηθά δηαβάζκαηα ρσξίο πξαθηηθή εθαξκνγή. Ζ εξγαζία ζα γίλεηαη ραξά, 

θπζηθή εμέιημε ηεο δσήο ηνπ θαη φρη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (απφ ην δάζθαιν πξνο 

ην καζεηή) επηβαιιφκελε θαηάζηαζε (Κνληνκήηξνο, 2006: 234 – 236). 

Απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν Παπαλνχηζνο ζην άξζξν ηνπ, ζηεθφκαζηε 

ζην ξφιν ηεο πνιηηείαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ, 

θαηαλνψληαο ηνλ ηδηαίηεξα μερσξηζηφ ξφιν ηεο παηδείαο θαη πξνζηαηεχνληαο ηελ 

πιηθή θαη πλεπκαηηθή απηνηέιεηά ηεο (Παπαλνχηζνο, 1936: 136).  

 Οη παξαπάλσ απφςεηο ηνπ Παπαλνχηζνπ παξνπζηάδνπλ ζχκπιεπζε κε ηηο 

αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο, φπσο απηέο δηαδφζεθαλ ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή θαη εηζήρζεθαλ θαη ζηελ Διιάδα απφ 

πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ήηαλ ηφζν ν ζπγγξαθέαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ φζν θαη ν ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ (Κνπληνπξάο). ηελ 

αξρή απηήο ηεο ελφηεηαο (Κξάηνο θαη Παηδεία) αλαπηχμακε εθηελψο ηηο απφςεηο ηνπ 

G. Kerschensteiner, ελφο απφ ηνπο ζεκειησηέο ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο, ζρεηηθά 

κε ηελ εζηθή, γλσζηηθή θαη θνηλσληθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπ 

θξάηνπο ζε απηήλ ηε δηαδηθαζία. Δπίζεο, ν Κνπληνπξάο θαηά ηελ παηδαγσγηθή ηνπ 

πνξεία ζην Γ.Θ.Θ. πηνζέηεζε πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη πξνζπάζεζε λα 

θαιιηεξγήζεη ηελ απηελέξγεηα θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηξηψλ ηνπ, 

ζπλζέηνληαο δεκηνπξγηθά ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ησλ παιαηφηεξσλ γεληψλ 

(εθθξαζκέλεο κέζα απφ ην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ηηο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο), κε ηηο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο, θιίζεηο θαη πξνζσπηθά 

ελδηαθέξνληα ησλ ζπνπδαζηξηψλ ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Κνπληνπξάο, ζηε ζρέζε πνπ αλέπηπμε κε ηηο καζήηξηέο 

ηνπ, πξνζπάζεζε λα θαιιηεξγήζεη ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε, ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ, ην εξεπλεηηθφ ηνπο πλεχκα θαη ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπο. Δξγαιεία ηνπ 

απνηέιεζαλ νη ειεχζεξεο ζπδεηήζεηο, ε αλάζεζε εξγαζηψλ βηβιηνγξαθηθνχ θαη 

εξεπλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε παξφηξπλζή ηνπ πξνο ηηο καζήηξηεο λα αζρνιεζνχλ κε 

ηελ αλάγλσζε επηζηεκνληθψλ, ινγνηερληθψλ θαη παηδαγσγηθψλ βηβιίσλ, αιιά θαη κε 

ηνλ ηχπν ηεο επνρήο θαη ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ θνηλσλία ηεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ηελ επξχηεξε Διιάδα. Πνιιέο απφ ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηξηψλ 

δελ είραλ λα δειέςνπλ ηίπνηα απφ εξεπλεηηθέο κειέηεο παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, 

κε ζσζηέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, επηζηεκνληθή κέζνδν, ζθνπνχο, ζηφρνπο θαη 

θξηηηθή ζεψξεζε ησλ δεδνκέλσλ. Οη επηινγέο ηνπ απηέο πξνδίδνπλ επηξξνέο απφ ηνλ 

Νηηνχη. Καηά ηνλ ηειεπηαίν, επηδίσμε ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο απνηειεί ε αιιαγή ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ θαη ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηηο αιήζεηεο ηεο 

δσήο. Απηά κπνξνχλ λα ζπκβνχλ κέζσ ηεο ειεχζεξεο επηθνηλσλίαο, ηεο αληαιιαγήο 

ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ, ζχλδεζεο ηεο γλψζεο θαη 

γεληθά ησλ ελαζρνιήζεσλ ησλ παηδηψλ κε ην θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ, πνιηηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ηνπο πιαίζην (Νηηνχη, ρ.ρ.: 162 – 165). 

Σν ρνιείν Δξγαζίαο, θαηά ηνλ Κνπληνπξά, πξνυπφζεηε θαη κηα αθφκε 

ζεκαληηθή παξάκεηξν. ηήξημε ηεο εξγαζίαο θαη ησλ δηδαθηηθψλ εκπεηξηψλ ζηηο 

θπζηθέο θαη επίθηεηεο ηδηφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ. Γηα λα ελεξγνπνηεζνχλ 

φκσο απηέο έπξεπε ην άηνκν λα ιεηηνπξγεί ππφ ζπλζήθεο ειεπζεξίαο. Μφλν ηφηε ηα 

δξψληα ππνθείκελα ζα ελεξγνπνηνχληαλ κε θπζηθφ ηξφπν θαη ζα έβξηζθαλ 

πξαγκαηηθφ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ζε απηφ πνπ ζα θαινχληαλ λα θάλνπλ. Ζ θάζε 
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κνξθή επηβνιήο, θαη ν εθ ησλ άλσ εμαλαγθαζκφο, κεηψλεη ηε δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ 

γηα δξάζε, ειαηηψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γη απηφ κε ην νπνίν αζρνιείηαη θαη ηειηθά 

θέξλεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ ηα επηδησθφκελα. Γη απηφλ ηνλ ιφγν θαη ν 

έιιελαο παηδαγσγφο εθάξκνζε πξσηφηππα γηα ηελ επνρή ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο 

ζην Γηδαζθαιείν ηνπ (πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε, θαξηέιεο καζεηψλ θ.ά.),  δίλνληαο 

ρψξν ζηηο καζήηξηεο λα εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο θαη θαζηζηψληαο ηνλ 

δάζθαιν θαζνδεγεηή, ζχκβνπιν θαη εκπλεπζηή θαη φρη θηγνχξα επηβνιήο θαη 

απζεληίαο κε δεζπνηηθή επίδξαζε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Κνπληνπξάο ζην 

Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 189 – 192).  

Ζ ζεκαηηθή ελφηεηα Κξάηνο θαη Παηδεία θιείλεη κε ηελ παξνπζίαζε κηαο 

ζεηξάο ζχληνκσλ άξζξσλ απφ ηνλ εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ. ην πξψην απφ απηά, κε 

ηίηιν «Οη ζπδεηήζεηο ηεο Παηδείαο» (ζει. 230 – 231), ν Κνπληνπξάο παξνπζηάδεη ζην 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηνπ πεξηνδηθνχ ην ζέκα ηεο κφξθσζεο ησλ δαζθάισλ, κε ην 

νπνίν φκσο δελ αζρνιείηαη ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν αιιά παξαπέκπεη ζε κειινληηθά 

θείκελα ηνπ πεξηνδηθνχ. Αλαιπηηθφηεξε ελαζρφιεζε κε απηφ ην ζέκα ζα ππάξμεη ζε 

άιιε ζεκαηηθή ελφηεηα («Δμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο») θαη ζπγθεθξηκέλα 

ζην άξζξν «Βαζηθά δεηήκαηα ηεο κφξθσζεο ησλ δαζθάισλ» (ζει. 248 – 256 ζην 

πεξηνδηθφ) ηνπ Alfred Andreesen (κεηάθξ. Παπαλνχηζνο).  

Μεηά απφ απηήλ ηελ ζχληνκε παξνπζίαζε αθνινπζεί έλα αθφκε κηθξφ άξζξν 

κε ηίηιν «Γηα ην ειιεληθφ ρσξηφ» (ζει. 231 – 232 ζην πεξηνδηθφ). ε απηφ ν 

Κνπληνπξάο ζπγραίξεη κηα κηθξή νκάδα θνηηεηψλ νη νπνίνη αλέιαβαλ ηελ 

πξσηνβνπιία λα ηδξχζνπλ ηε Φνηηεηηθή Έλσζε γηα ην Διιεληθφ Υσξηφ πνπ είρε σο 

ζθνπφ ηελ πιηθή, πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ ρσξηνχ θαη ηελ 

πνιηηηθή θαη πνιηηηζκηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Δπίθεληξν απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο, θαηά ηνλ Κνπληνπξά, πξέπεη λα γίλεη ην ζρνιείν. Απηφ, κε 

κπξνζηάξεδεο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο 

πνιηηηζκνχ (ζεάηξνπ, θηλεκαηνγξάθνπ), θαηαπνιέκεζεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη 

επαγγεικαηηθήο θαζνδήγεζεο, φρη κφλν ησλ παηδηψλ αιιά θαη ησλ ελειίθσλ ηεο 

επαξρίαο. Δλ θαηαθιείδη, ν Κνπληνπξάο ζεσξεί φηη ε αλαγέλλεζε ηνπ έζλνπο κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέζα απφ ηελ πνιηηηζκηθή αλαβάζκηζε ηεο επαξρίαο, ηνπ 

εξγάηε, ηνπ ρσξηθνχ θαη ηνπ απινχ αλζξψπνπ, αξθεί φινη απηνί λα δερηνχλ ηα 

θαηάιιεια εξεζίζκαηα θαη λα βξνπλ δηέμνδν λα εθθξάζνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

ηα εζσηεξηθά ηνπο ηαιέληα κε ζσζηή θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε (Κνπληνπξάο, 

1936: 232). 

Σα παξαπάλσ ιεγφκελα ηνπ έιιελα παηδαγσγνχ βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε 

πνιιέο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ ηεο επαξρίαο. Καηά ηελ πνξεία ηνπ σο θνηηεηήο, αιιά θαη σο 

εθπαηδεπηηθφο, ζε φπνηα κέξε βξέζεθε,  πξνζπάζεζε λα θέξεη ζε επαθή ηνπο 

ζπκπνιίηεο ηνπ κε ηελ ηέρλε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξσ ηε κεηάθξαζε ζηε δεκνηηθή  

θαη ηελ παξνπζίαζε καδί κε άιινπο εξαζηηέρλεο εζνπνηνχο ηνπ Οηδίπνδα Σχξαλλνπ 

ηνπ νθνθιή ζην θνηλφ ηεο Γέξαο ηεο Μπηηιήλεο ην 1913, φηαλ αθφκε ήηαλ 

θνηηεηήο.  Δπίζεο, ην 1918, ππεξεηψληαο σο θαζεγεηήο ζηελ Δκπνξηθή ρνιή ηεο 

Υίνπ, έγηλε ηδξπηηθφ κέινο ηνπ Φηινηερληθνχ Οκίινπ ηνπ λεζηνχ θαη ζχκβνπινο ζην 

πξψην ηνπ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην (Καξάκελαο, 2005: 22). ην ίδην λεζί ην 1920 

κίιεζε ζην παξαπάλσ φκηιν κε ζέκα ηνλ «Πνηεηή Γξππάξε» (Κνπληνπξάο, 1920: 10 

– 13). 

 Δπίζεο, νη αλαθνξέο ηνπ Κνπληνπξά ζηε δπλαηφηεηα ηεο ππαίζξνπ λα 

πξνζθέξεη έλα πγεηέο πεξηβάιινλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ, ησλ θιίζεσλ 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ λέσλ αλζξψπσλ, ζπλδπάδνληαο ηελ πνιηηηζκηθή θαη 
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γλσζηηθή ηνπο νινθιήξσζε, ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηξξνέο σο 

θνηηεηήο ζηε Γεξκαλία απφ ηηο επηζθέςεηο ηνπ ζηα ιεγφκελα Δμνρηθά Παηδαγσγεία. 

ε απηά ν έιιελαο παηδαγσγφο εληξχθεζε ζηηο αξρέο ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο θαη 

εκπλεχζηεθε πνιιέο απφ ηηο κεηέπεηηα θαηλνηνκίεο ηνπ ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ 

Θεζζαινλίθεο.  Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα παηδαγσγεία Ilsenburg im Harz, Haubinda, 

απηφ ηνπ πχξγνπ ηνπ Bieberstein θαη ηνπ Vechenstedt im Harz πνπ ίδξπζε ν Hermann 

Lietz  θαη ηα νπνία επηζθέθηεθε. Ο Lietz ίδξπε ηα παηδαγσγεία ηνπ σο επί ην 

πιείζηνλ ζε απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Γεξκαληθήο επαξρίαο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηα παηδηά έξρνληαλ ζε επαθή άκεζα κε ηε θχζε (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: με΄ 

- πα΄). 

 Αθφκε, ν Κνπληνπξάο επηζθέθηεθε ηελ Διεχζεξε ρνιηθή θνηλφηεηα ηνπ 

Wickersdorf ην 1925, ε ίδξπζε ηεο νπνίαο έγηλε απφ ηνπο Wyneken θαη Geheeb, δπν 

πξψελ ζπλεξγάηεο ηνπ Lietz, νη νπνίνη, αθνχ ήξζαλ ζε ξήμε κε ηνλ ηειεπηαίν, 

ίδξπζαλ ηε δηθή ηνπο ζρνιή ζηελ πεξηνρή ηνπ θξαηηδίνπ Meiningen ηεο Γεξκαλίαο 

(Γεκαξάο, 1985, η. Β΄). Ζ ζρνιή μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην ζρνιηθφ έηνο 1906 – 

1907 θαη βξήθε γξήγνξα κεγάιε απνδνρή. Θεσξήζεθε απφ ηηο πην ξηδνζπαζηηθέο 

πξνζπάζεηεο ζηε Γεξκαλία γη απηφ γξήγνξα άξρηζε λα ζπγθεληξψλεη πιήζνο 

επηζθεπηψλ θαη απφ ην εμσηεξηθφ (αλάκεζά ηνπο θαη πνιιψλ ειιήλσλ θνηηεηψλ). 

Καη ζε απηή ηε ζρνιή θεληξηθφ ξφιν έπαηδε ε πξνζπάζεηα γηα ηφλσζε ηεο 

απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ θαη γηα πεξηνξηζκφ ηνπ δαζθαινθεληξηζκνχ. ε αληίζεζε  

κε ηα παηδαγσγεία ηνπ Lietz, ζηε ζρνιή ηνπ Wickersdorf δε δηλφηαλ ηφζν κεγάιε 

έκθαζε ζηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο. Ζ ελαζρφιεζε κε ηηο ηερληθέο αζρνιίεο ήηαλ 

πξναηξεηηθή θαη ε άζθεζε ηνπ ζψκαηνο επηδηψρζεθε πεξηζζφηεξν κέζσ ηνπ 

αζιεηηζκνχ θαη ησλ νκαδηθψλ παηρληδηψλ (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: με΄ - πα΄). 

  Μηα άιιε επίζθεςε ηνπ Κνπληνπξά ζε εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, ε νπνία 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηηο παξαπάλσ, είλαη απηή ζην «ρνιηθφ Αγξφθηεκα» 

(Schulfarm) ζην Scharfenberg, έλα λεζάθη έμσ απφ ην Βεξνιίλν. Σν ζρνιείν απηφ 

δηέθεξε ζε πνιιά ζεκεία απφ ηα άιια «Νέα ρνιεία» ηεο επνρήο: Ζ ίδξπζή ηνπ 

νθεηιφηαλ ζην ζπλδπαζκφ ηεο έκπλεπζεο ελφο παηδαγσγνχ κε ηηο επηζπκίεο καζεηψλ 

ηνπ νη νπνίνη είραλ ελζηεξληζηεί ηηο δεκνθξαηηθέο θαη θπζηνιαηξηθέο αξρέο ηνπ 

λεαληθνχ θηλήκαηνο ηεο Γεξκαλίαο. Έηζη ν Wilhelm Blume, 37 εηψλ ηφηε, μεθίλεζε 

ην 1921 κε κηα νκάδα καζεηψλ ηνπ απφ θεληξηθφ γπκλάζην ηνπ Βεξνιίλνπ φπνπ 

δίδαζθε, γηα λα ηδξχζνπλ κηα ζρνιηθή θνηλφηεηα πνπ ζα ηθαλνπνηνχζε ηα νξάκαηα 

φισλ. Οη αξρέο ηεο πφιεο ηνπ παξαρψξεζαλ ην Scharfenberg θαη ηα παηδηά καδί κε 

ηνπο δαζθάινπο ηνπο ξίρηεθαλ ζηε δνπιεηά. Σα νηθήκαηα θαη νη δηάθνξνη ρψξνη ηεο 

ζρνιήο ρηίζηεθαλ θαη δηακνξθψζεθαλ κε πξνζσπηθή εξγαζίαο ηνπο. Καζψο φκσο ην 

ζρνιείν απηφ ήηαλ δεκφζην έπξεπε λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηεο ππνρξεψζεηο θαη 

αλάγθεο. Έπξεπε λα αθνινπζήζεη ην επίζεκν πξφγξακκα κε κηθξέο κφλν παξαιιαγέο 

θαη επίζεο, λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε γηα νηθνλνκηθή απηνδπλακία ψζηε λα κελ 

απαηηείηαη ε θαηαβνιή ηξνθείσλ απφ ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ. Σν ηειεπηαίν βαζίζηεθε 

ζηελ παξαγσγή ηνπ αγξνθηήκαηνο φπνπ δνχιεπαλ φια ηα παηδηά (Γεκαξάο, 1985, η. 

Α΄: νγ΄ - νδ΄).  

Σα παξαπάλσ ηδξχκαηα θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο έθεξαλ ζε επαθή ηνλ 

Κνπληνπξά κε ηηο αξρέο ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο θαη ηνλ ελέπλεπζαλ λα εθαξκφζεη 

πνιιέο απφ απηέο θαηά ηελ ηξηεηία ηνπ ζην Γ.Θ.Θ. Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απέδηδε 

ν έιιελαο παηδαγσγφο ζηε δπλαηφηεηα ηεο δσήο θνληά ζηε θχζε λα πξνζθέξεη 

πλεπκαηηθά εθφδηα ζηνλ άλζξσπν γηα φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο ηνπ (ηέρλε, 

επηζηήκε, πνιηηηθή αγσγή θηι.), πεγάδεη απφ απηήλ ηελ πεξίνδν ηεο πνξείαο ηνπ, 

θαηά ηελ νπνία βξέζεθε ζε πξφηππα ζρνιεία ζαλ απηά πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. 
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Ο Κνπληνπξάο, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ θνηηεηψλ ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο γηα ην 

Διιεληθφ Υσξηφ, δηαθξίλεη κηα πηζαλή ηέηνηνπ είδνπο εμέιημε, γη απηφ θαη γίλεηαη 

αλνηρηά έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπο.  

Σν ηξίην ζηε ζεηξά ζχληνκν άξζξν ηνπ Κνπληνπξά έρεη ηίηιν «Ζ Νενιαία» 

(ζει. 233 ζην πεξηνδηθφ). ε απηφ ν έιιελαο παηδαγσγφο αλαθέξεηαη ζηελ 

πξσηνβνπιία ηεο «Έλσζεο γηα ηηο Διεπζεξίεο ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε» γηα 

ελαζρφιεζή ηεο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία. Αλαιπηηθή αλαθνξά ζηε 

ζπγθεθξηκέλε νξγάλσζε (Έλσζε γηα ηηο Διεπζεξίεο ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε) 

γίλεηαη ζην νκφηηηιν άξζξν (ζει. 194 – 195). Γη απηφ ην ιφγν δε ζα παξαζέζσ άιια 

ζηνηρεία γη απηήλ ηελ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα 

«Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα», ζε άιιν ζεκείν ηεο εξγαζίαο. 

πλερίδνληαο, ζην άξζξν κε ηίηιν «ην αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ» (ζει. 233 ζην 

πεξηνδηθφ), ν Κνπληνπξάο θαηαθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ δεκνζηνγξάθνπ θαη 

ζπγγξαθέα πχξνπ Μειά12 λα δερηεί λα γίλεη κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ. Με ηελ 

πξάμε ηνπ απηή ν Μειάο πξνδίδεη, θαηά ηνλ Κνπληνπξά, ην δεκνηηθηζηηθφ παξειζφλ 

ηνπ γηα ηε δφμα θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ απφ ην αθαδεκατθφ θαζεζηψο ηεο 

πξσηεχνπζαο. Έηζη φκσο θαηαδηθάδεηαη ζε απηνινγνθξηζία, κε κπνξψληαο πιένλ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην γισζζηθφ φξγαλν ζην νπνίν εθθξάζηεθε ζε φιε ηελ κέρξη ηφηε 

πνξεία ηνπ. Ο Κνπληνπξάο θιείλεη ην άξζξν πξνηείλνληαο, σο αληίδξαζε ζηελ ςεπηηά 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, ηε δεκηνπξγία κηαο «Αληη-αθαδεκίαο», ζηελ νπνία 

ειεχζεξα, δσληαλά θαη αιεζηλά ζα κπνξνχλ νη άλζξσπνη ηνπ πλεχκαηνο λα 

εθθξάδνληαη ζηε γιψζζα ηεο ςπρήο ηνπο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη ςεχηηθεο θνξφλεο 

(Κνπληνπξάο, 1936: 233).
 

Ζ ζρέζε ηνπ Κνπληνπξά κε ηνλ Μειά ρξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή ηνπ 

πεξηνδηθνχ Ηδέα13
. Μάιηζηα ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηνδηθφ δεκνζίεπζε άξζξν κε ζέκα: 

«Ζ ζέζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ ζηε ζεκεξηλή εθπαίδεπζε» (απάληεζε ζην εξψηεκα  ηνπ Γ. 

Παπαλδξένπ «Πνηα ε ζέζε ηνπ Γεκνηηθηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επνρήο καο») 

(Κνπληνπξάο, 1933).  

 Ζ Ηδέα ήηαλ πξσηίζησο πεξηνδηθφ καρφκελνπ ηδενινγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ 

θαη πνιηηηθήο παξέκβαζεο. Σν πεξηνδηθφ ζπλέζεηε αληηθαπηηαιηζηηθά ζπλζήκαηα κε 

κηα αθαηάπαπζηε πνιεκηθή ελάληηα ησλ εληχπσλ θαη ησλ δηαλννπκέλσλ ηεο 

θνκκνπληζηηθήο θαη επξχηεξεο αξηζηεξάο θαη θπξίσο ελάληηα ηνπ Γιελνχ. Βαζκηαία 

παξνπζίαζε ζθιήξπλζε πξνο πην παξαδνζηαθέο θαη θηιειεχζεξεο ηνπνζεηήζεηο. 

Μάιηζηα θάπνηα ζηηγκή ζηελ πνξεία ηνπ έθηαζε λα εθθξάδεη ζαπκαζκφ γηα ηα 

επηηεχγκαηα ηνπ ηηαιηθνχ θαζηζκνχ. Υαξαθηεξηζηηθά ζε άξζξα ηνπ δηαβάδνπκε: 

«Μπνξεί λα κελ καο αξέζνπλ νη κέζνδεο ηνπ Νηνχηζε, αιιά ρξσζηάκε λα 

                                                           
12 Γηα επηπιένλ βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνλ Μειά βι. ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

13 Σν πεξηνδηθφ Ηδέα θπθινθφξεζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1933 σο ην Μάξηην ηνπ 1934, κε δηεπζπληή 

ηνλ πχξν Μειά θαη κέιε ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ηνπο Γ. Θενηνθά θαη Γ. Οηθνλνκίδε. ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ζπγθαηαιέγνληαλ γλσζηνί άλζξσπνη ησλ γξακκάησλ φπσο Κ. Θ. Γεκαξάο, 

ν Κ. Σζάηζνο, ν Παλ. Καλειιφπνπινο, ν Κ. Γεζπνηφπνπινο θαζψο θαη ν Μίιηνο Κνπληνπξάο. 

Δπξφθεηην γηα αληηθνκνπληζηηθφ πεξηνδηθφ ην νπνίν εμέθξαζε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπ θηιειεχζεξνπ 

αζηηθνχ ρψξνπ απέλαληη ζηελ απήρεζε ησλ καξμηζηηθψλ ηδεψλ. Βαζηθέο αξρέο ηνπ απνηεινχζαλ ε 

θαηαπνιέκεζε ησλ πιηζηηθψλ θαη αηηηνθξαηηθψλ ζεσξηψλ, πνπ αξληνχληαλ ηελ ειεπζεξία, ηελ 

αηνκηθφηεηα θαη ηελ πίζηε ζηηο αλψηεξεο θαη επγεληθέο δπλάκεηο ηνπ αλζξψπνπ. Δπίζεο, ε Ηδέα 

ζηεθφηαλ ζεηηθά σο πξνο ην δεκνηηθηζκφ δίλνληαο ην βήκα ζε πνιινχο δεκνηηθηζηέο (Κνπληνπξάο, 

Γεικνχδνο θ.ά.) (Καγηαιήο, 2003: 318 – 320).  
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αλαγλσξίζνπκε πσο ν άλζξσπνο απηφο δεκηνχξγεζε, ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ, κηα 

πνιχ δηαθνξεηηθή αληίιεςε γηα ηε δσηηθφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ κεζεκβξηλψλ 

ιαψλ» (Θενηνθάο, 1933 ζην Καγηαιήο, 2003: 320). ε άιιν άξζξν ν Γ. Οηθνλνκίδεο 

(1933 ζην Καγηαιήο, 2003: 320) έγξαθε: «(γηα ηνλ Μνπζνιίλη) πνιινί, δίρσο δηφινπ 

λα επηδνθηκάδνπλ ηα ηξνκνθξαηηθά κέζα, πνπ ζαλ δηθηάηνξαο ρξεζηκνπνίεζε θαη 

ρξεζηκνπνηεί, ζαπκάδνπλ ην αλακθηζβήηεην αλνξζσηηθφ ηνπ έξγν […] φζν γηα ηελ 

νπζία ηνπ θαζηζκνχ, πξέπεη λα ηελ δεηήζνπκε ζηελ επηζπκία ησλ πνιηηηθά αλψξηκσλ 

ιαψλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, φρη κφλν ηε ζσηεξία ηνπο απφ άκεζνπο θηλδχλνπο, αιιά 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αιεζηλήο δεκνθξαηίαο».  

 Οη παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο πνπ εθθξάδνληαλ κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο Ηδέαο 

έξρνληαλ ζε πιήξε αληίζεζε κε ην αληηθαζηζηηθφ πξνθίι ηεο Παηδείαο πνπ εθδφζεθε 

ιίγα ρξφληα αξγφηεξα. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην δήηεκα ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ πνπ έζεζε επζέσο ν Κνπληνπξάο, δηθαηνινγεί ηελ αλνηρηή θξηηηθή πνπ 

άζθεζε ν ηειεπηαίνο ζηνλ Μειά κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο Παηδείαο. 

 

2.2. Β) Δθπαίδεπζε θαη έμω ειιεληζκόο  
Ζ παξαπάλσ ζεκαηηθή ελφηεηα ζπγθξνηείηαη απφ ηξία ζρεηηθά άξζξα, έλα ηνπ 

Μίιηνπ Κνπληνπξά, κε ηίηιν «Ζ Δθπαίδεπζε ζηνλ έμσ Διιεληζκφ» (ζει. 26 – 28 ζην 

πεξηνδηθφ), θαη δχν ηνπ Δ. Παπαλνχηζνπ, κε ηίηιν «Ζ ειιεληθή Δθπαίδεπζε ζηελ 

Αίγππην» (ζει. 28 – 32 θαη 64 – 70 ζε ζπλέρεηεο).  

ην πξψην άξζξν ν Κνπληνπξάο εηζάγεη ηελ ελφηεηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ 

παηδεία ζηνλ έμσ ειιεληζκφ. Γεσγξαθηθά, θαηά ηνλ αξζξνγξάθν, ν έμσ ειιεληζκφο 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πεξηνρέο: Σηο απνθαινχκελεο απφ ηνλ ίδην «ειιεληθέο ρψξεο» 

(Κχπξνο, Γσδεθάλεζα, Κσλζηαληηλνχπνιε), ηηο ειιεληθέο παξνηθίεο άιισλ ρσξψλ 

(Ρνπκαλία, Αίγππηνο, Ρσζία, Ακεξηθή) θαη ηνλ ειιεληζκφ ηεο δηαζπνξάο (Αζία, 

Αθξηθή), ρσξίο λα δίλνληαη πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλήζεηο.  

Ακέζσο κεηά, ν Κνπληνπξάο δηεπθξηλίδεη φηη, παξφηη ππάξρνπλ ζαθείο 

δηαθνξέο σο πξνο ηα κέζα, ηηο κεζφδνπο, ηελ νξγάλσζε, ηε δηνίθεζε, ηε δξάζε, ηα 

ζπζηήκαηα θαη γεληθφηεξα ηε κνξθή ηεο εθπαίδεπζεο ζε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ 

κέξε, ν γεληθφηεξνο ζθνπφο ηεο παξακέλεη εληαίνο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο 

Διιάδαο θαη θαη’ επέθηαζε νπνπδήπνηε ππάξρεη νξγαλσκέλν ειιεληθφ ζηνηρείν. 

Καηά ηνλ ζπγγξαθέα απηφο δελ είλαη άιινο απφ ηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο θαη ησλ 

εζίκσλ ηνπ έζλνπο καο, δειαδή ηεο εζληθήο καο ζπλνρήο θαη ηνπ ςπρηθνχ καο 

πνιηηηζκνχ. Παξφηη ινηπφλ ππάξρνπλ δηαθνξέο σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ζε θάζε ηφπν 

πνπ αλαπηχζζεηαη ειιεληθφ ζηνηρείν, απηφ έρεη ρξένο λα πξνζαξκφζεη φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη παηδαγσγηθνχο παξάγνληεο θαη ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ψζηε λα 

δηαζθαιίζεη ηελ επίηεπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηφρσλ. Μηα πξφηαζε πνπ θάλεη ν 

Κνπληνπξάο είλαη ε γφληκε ζπλεξγαζία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ κε ην ηνπηθφ 

πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ψζηε λα πξνθχςεη κηα πνιππνιηηηζκηθή παηδαγσγηθή αγσγή, 

θνληά ζηηο αλάγθεο ησλ ειιήλσλ ηεο δηαζπνξάο, πηζηή ζηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (Κνπληνπξάο, 1936: 27).  

 ηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ, ν Κνπληνπξάο ζπζηήλεη ζηνπο θίινπο ηνπ 

πεξηνδηθνχ ηνλ Δ. Παπαλνχηζν σο ηνλ θαζφια αξκφδην λα εθθξάζεη γλψκε επί ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, φληαο ζην παξειζφλ ελεξγφ κέινο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ14. Ο έιιελαο παηδαγσγφο εθζέηεη ηε δηθνξνχκελε εηθφλα 

πνπ παξνπζηάδεη ε ειιεληθή παξνηθία ηεο Αηγχπηνπ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο 
                                                           
14 Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο βιέπε ζρεηηθφ ππνθεθάιαην κε αλαθνξέο γηα ηνλ Παπαλνχηζν θαη ηελ 

πνξεία ηνπ. 
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άλζηζε θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε παηδεία ηεο. Πεξηζζφηεξν επί ηνπ 

ζέκαηνο ζα αζρνιεζεί ν ίδηνο ν Παπαλνχηζνο, γη απηφ δελ επεθηείλεηαη παξαπάλσ.  

Δπίζεο, ηνλίδεη φηη ρξένο ησλ αξκνδίσλ επί εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ εληφο θαη 

εθηφο Διιάδνο, πξέπεη λα είλαη ε γφληκε εθκεηάιιεπζε ησλ γλψζεσλ θαη ηεο 

εκπεηξίαο πξνζψπσλ φπσο ν Παπαλνχηζνο, ψζηε λα ραξαρζεί επηηέινπο κηα ζνβαξή 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ε νπνία λα απέρεη, φπσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, απφ 

πιάλεο θαη δαζθαιηζκνχο. 

Σέινο, εθθξάδεη ηελ πξφζεζε ηνπ πεξηνδηθνχ λα επηθνηλσλήζεη θαη κε ηνπο 

έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνχ, λα απνηειέζεη θαη γη απηνχο ζεκείν αλαθνξάο ζε 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη λα εκπινπηηζηεί ζε πνιηηηζκηθφ θαη παηδαγσγηθφ επίπεδν 

κέζσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ έμσ ειιεληζκνχ (Κνπληνπξάο, 1936: 28).  

ηα επφκελα δχν άξζξα ηνπ ν Παπαλνχηζνο θάλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο ηεο Αηγχπηνπ, 

εθζεηάδνληαο ηελ νξγάλσζε θαη ηελ άλζηζε πνπ παξνπζηάδεη ζε πνιινχο ηνκείο φπσο 

ζηε θηιαλζξσπία, ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ζηε θηινινγηθή θίλεζε. Δπίζεο, 

αλαθέξεηαη ελ ζπληνκία ζηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ θιίζεθαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη εθεί έιιελεο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη βξέζεθαλ ζε έλαλ ηφπν 

έληνλνπ αληαγσληζκνχ ηφζν κε ην ηνπηθφ ζηνηρείν φζν θαη κε άιινπο επξσπαίνπο 

πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζε απηήλ ηε γεηηνληθή ρψξα ηεο Μεζνγείνπ. Ο Παπαλνχηζνο 

εκκέλεη ηδηαίηεξα ζηελ αδπλακία ή θαη απξνζπκία ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

επίζεκνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα αζρνιεζεί νπζηαζηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα απηήο ηεο κεξίδαο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, γεγνλφο πνπ θφζηηζε ζηελ 

αλάπηπμή ηνπ ζε πνιιά επίπεδα, φπσο ζε απηφ ηεο παηδείαο. 

ηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ ν Παπαλνχηζνο πεξλάεη ζε πην ιεπηνκεξεηαθή 

αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ. 

Ολνκαηίδεη σο αξκφδηνπο – ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο γηα ηα ζέκαηα ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο ηηο ρνιηθέο Δθνξείεο ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Αηγχπηνπ, ην Διιεληθφ 

Παηξηαξρείν θαη ηνπο αλψηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο (δηεπζπληέο ζρνιείσλ, επηζεσξεηέο 

εθπαίδεπζεο). ινη νη παξαπάλσ, αληηιακβαλφκελνη ηηο αιιαγέο πνπ πξνθάιεζε ζην 

βηνηηθφ επίπεδν ησλ ειιήλσλ ηεο δηαζπνξάο ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ αξρψλ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηζαγελνχο ζηνηρείνπ ηεο 

Αηγχπηνπ θαη ηελ αχμεζε ηνπ θπιεηηθνχ θαλαηηζκνχ ηνπ, ζπγθάιεζαλ ην πξψην 

Παλαηγππηηαθφ Διιεληθφ Γηδαζθαιηθφ πλέδξην ζηελ Αιεμάλδξεηα, ηνλ Απξίιην ηνπ 

1931, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ησλ ειιεληθψλ Κνηλνηηθψλ ρνιείσλ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη 

αλάγθεο ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο ηεο Αηγχπηνπ (Παπαλνχηζνο, 1936: 29).  

Γηαπίζησζε ηφζν ηνπ ζπλεδξίνπ φζν θαη φζσλ αζρνινχληαη κε ηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα απηήο ηεο κεξίδαο ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ (αλάκεζα ηνπο θαη 

ν ίδηνο ν Παπαλνχηζνο), είλαη φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπληξέρνπλ δχν επηβαξπληηθνί 

παξάγνληεο πνπ θξαηνχλ ρακειφ ην επίπεδν ηεο παξερφκελεο παηδείαο ζηα 

ειιελφπνπια ηεο Αηγχπηνπ. Ο πξψηνο παξάγνληαο, ηνλ νπνίν θαηνλνκάδεη ν 

ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ, είλαη ε έιιεηςε ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε φηη αθνξά 

ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα φισλ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ηεο 

Αηγχπηνπ. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο είλαη ε απνπζία απφ ηα ειιελφθσλα ζρνιεία ησλ 

θαηάιιεισλ αηφκσλ (απιψλ παηδαγσγψλ, δηεπζπληψλ θαη άιισλ ζηειερψλ), κε 

θαηάιιειε θνηλσληνινγηθή κφξθσζε, ηα νπνία λα είλαη ηθαλά λα κειεηήζνπλ 

ζπζηεκαηηθά ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Αίγππην θαη λα θάλνπλ νπζηαζηηθέο 

βειηησηηθέο πξνηάζεηο ζηνπο πξνμεληθνχο παξάγνληεο θαη ζηνπο ππεχζπλνπο θνξείο 

επί ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ.  
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Σν πξφβιεκα μεθηλάεη θαηά ηνλ Παπαλνχηζν απφ ηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο 

επκάξεηαο ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ηεο Αηγχπηνπ (πξηλ ην 1930). Σφηε δελ έγηλε 

θακηά πξνζπάζεηα ζπληνληζκνχ θαη ζπλελλφεζεο επί εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη νη 

πεξηζζφηεξεο ζρνιηθέο επηηξνπέο θαη αξκφδηνη θνξείο αξθέζηεθαλ ζηελ πξφρεηξε 

αληηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πην δξαζηήξηαο θαη κε ηελ 

κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επηθάλεηα θνηλφηεηαο, απηήο ηεο Αιεμάλδξεηαο. Καη απηή 

φκσο κε ηε ζεηξά ηεο δελ θξφληηζε, ελψ είρε ηα κέζα, λα θαηαξηίζεη κηα εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο πφιεο, αιιά 

αξθέζηεθε ζηελ εχθνιε ιχζε ηεο αληηγξαθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο 

κεηέξαο παηξίδαο, κε νξηζκέλεο άζηνρεο ηξνπνπνηήζεηο, φπσο ηε δηδαζθαιία πνιιψλ 

μέλσλ γισζζψλ (Παπαλνχηζνο, 1936: 29 – 30).  

Ο Παπαλνχηζνο ζε θάπνην ζεκείν ηνπ άξζξνπ, γηα λα εληζρχζεη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, παξαζέηεη ηελ νηθνλνκηθή θαη εξγαζηαθή ζχλζεζε ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ηεο Αηγχπηνπ. Απηφο απνηειείηαη θπξίσο απφ άηνκα (έκπνξνη, 

ηξαπεδηθνί, εκπνξνυπάιιεινη) ηα νπνία αζρνινχληαη κε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ 

εκπνξίνπ (εμαγσγέο, εηζαγσγέο, κεηαηξνπέο, θ.η.ι.), θαζψο θαη απφ ηερλίηεο θαη 

βηνηέρλεο (δαραξνπιάζηεο, επηπινπνηνχο, ππνδεκαηνπνηνχο θ.η.ι.). Ο αξηζκφο ησλ 

επηζηεκψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο, ελψ ειάρηζηνη αζρνινχληαη κε ηε γεσξγία θαη ηελ 

θηελνηξνθία. Παξαηεξεί φηη ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο είλαη αθφκε ζε 

εκβξπηθφ επίπεδν θαη γη απηφ δελ αζρνινχληαη θαη πνιινί ζπκπαηξηψηεο καο κε 

απηφλ ηνλ θιάδν, ν νπνίνο φκσο, ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ 

θηελψλ εξγαηηθψλ ρεξηψλ, ζα κπνξνχζε ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, λα αλαπηπρζεί 

ξαγδαία. Θεσξεί φηη νη αξκφδηνη θνξείο νθείινπλ λα ιάβνπλ ππφςε ηελ παξαπάλσ 

θαηάζηαζε θαη βαζηδφκελνη ζηα δεδνκέλα απηά λα ζρεδηάζνπλ κηα λέα εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή κε κεησκέλν αξηζκφ θιαζηθψλ γπκλαζίσλ θαη έκθαζε ζηελ παξνρή 

εκπνξηθήο θαη επαγγεικαηηθήο – ηερληθήο εθπαίδεπζεο, κε θαηάιιειεο αλψηαηεο 

ζρνιέο (Παπαλνχηζνο, 1936: 30 – 31). Μάιηζηα θάηη ηέηνην απνθάλζεθε θαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζπλέδξην ηεο Αιεμάλδξεηαο (1931), ζην νπνίν γίλνληαη πνιιέο 

αλαθνξέο ζε απηά ηα άξζξα. Ο Παπαλνχηζνο ζεσξεί φηη ε θιαζηθή εθπαίδεπζε δελ 

είλαη απαξαίηεηε ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο ζηνπο καζεηέο ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ 

ηεο αηγππηηαθήο θνηλφηεηαο, πέξα απφ ηελ 8ρξνλε ή 9ρξνλε πεξίνδν ηεο δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ πξνηείλεη. Ο απφδεκνο ειιεληζκφο ηεο Αηγχπηνπ ρξεηάδεηαη λα 

γλσξίζεη θαιά ηελ ηζηνξία θαη ηε γεσγξαθία ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν ζα θιεζεί λα 

εξγαζηεί κειινληηθά, λα κπνξεί λα κηιάεη θαιά ηελ αξαβηθή θαη γαιιηθή γιψζζα (κε 

δηδαζθαιία ηνπο κεηά ηελ έθηε ηάμε ηνπ δεκνηηθνχ) θαη βέβαηα λα απνθηήζεη ηζρπξή 

εζληθή ζπλείδεζε θαη ζπλνρή κέζα θαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο 

δεκνηηθήο γιψζζαο. Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζην δεκνηηθφ ζρνιείν 

πνπ νξακαηίδεηαη ν Παπαλνχηζνο. Ζ απηνηέιεηα ηνπ ζα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη δε 

ζα είλαη πξνζάιακνο γηα ηα θιαζηθά γπκλάζηα, ηα νπνία νχησο ε άιισο πξέπεη λα 

κεησζνχλ. ζνη καζεηέο έρνπλ ζθνπφ λα ζπλερίζνπλ θιαζηθέο ζπνπδέο ζα 

απεπζχλνληαη ζε απηά. Οη ππφινηπνη δε ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνπλ εθφδηα πνπ δε ηνπο 

είλαη ρξήζηκα θαη  ηα νπνία ηνπο ζηξέθνπλ αλαγθαζηηθά ζηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο ζε 

θνξεζκέλνπο θιάδνπο ηεο αηγππηηαθήο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. 

Θα κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ επηινγή παξαθνινχζεζεο ζπνπδψλ ζε εκπνξηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, νξγαλσκέλεο ζηα γαιιηθά θαη αγγιηθά πξφηππα, ζηηο νπνίεο 

ζα πξνεηνηκάδνληαη σο θαηαξηηζκέλνη επαγγεικαηίεο, ηθαλνί λα ζηαζνχλ επηηπρψο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηνπ αηγππηηαθνχ θξάηνπο (Παπαλνχηζνο, 1936: 31 & 69).  

Δπίζεο, ζε άιιν ζεκείν ηνπ άξζξνπ ηνπ, ν Παπαλνχηζνο επηζεκαίλεη 

νξηζκέλεο αζηνρίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ ηεο 
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θνηλφηεηαο ηεο Αιεμάλδξεηαο, ελδεηθηηθέο γηα ην ηη ζπκβαίλεη θαη ζηα ζρνιεία ησλ 

ππφινηπσλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο.  

Καηαξρήλ, ε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο δε γίλεηαη ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά. 

Ζ θαζαξεχνπζα εηζάγεηαη πνιχ λσξίο, απφ ηελ ηξίηε ήδε ηάμε, βαζηζκέλε κάιηζηα 

ζε έλα παιαηφ εγρεηξίδην, γξακκέλν πξηλ 30 ρξφληα.  

Δπηπξφζζεηα, ζε πνιιά ζρνιεία δηδάζθνληαη παξάιιεια κε ηε δεκνηηθή θαη 

ηελ θαζαξεχνπζα πνιιέο μέλεο γιψζζεο ζηα λεαξά ειιελφπνπια. Σν λεαξφ ηεο 

ειηθίαο ησλ καζεηψλ (9 – 12 ρξνλψλ), ζε ζπλδπαζκφ κε ην πιήζνο ησλ μέλσλ 

γισζζψλ (γαιιηθψλ θαη αξαβηθψλ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη 

αγγιηθψλ) πνπ θαινχληαη λα κάζνπλ, παξάιιεια κε ηελ νχησο ε άιισο 

δπζθνινλφεηε θαζαξεχνπζα, δεκηνπξγεί κηα ηεξάζηηα ζχγρπζε ζηα παηδηά, ηα νπνία 

αδπλαηνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ηφζν κεγάιν πιήζνο γισζζηθψλ πιεξνθνξηψλ. Κάηη 

παξφκνην φκσο παξαηεξείηαη θαη ζε ζρνιέο αλψηεξεο βαζκίδαο (Αβεξψθεην 

Γπκλάζην Αιεμάλδξεηαο), κε ηνλ θίλδπλν, φπσο ιέεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ άξζξνπ, λα 

θαηαιήμεη ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα απφ γπκλάζην ζε ζρνιή μέλσλ γισζζψλ. Δπίζεο, 

ηα αλαγλσζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δεκνηηθά δελ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηα 

βηψκαηα θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ ζηα νπνία απεπζχλνληαη. Δίλαη 

γξακκέλα γηα ηνπο καζεηέο ηεο Διιάδαο (πξνέξρνληαη απηνχζηα απφ ζρνιεία ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ) θαη πεξηέρνπλ παξαζηάζεηο ηεο εθεί θνηλσληθήο δσήο, θαζψο θαη 

εηθφλεο απφ ηνπία πνπ ζπλαληψληαη κφλν ζηελ παηξίδα καο θαη φρη ζηα αηγππηηαθά 

εδάθε. Σν παξαπάλσ γεγνλφο πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνπο καζεηέο θαη δελ ηνπο 

επηηξέπεη λα ηαπηηζηνχλ κε ηα γξαθφκελα ησλ βηβιίσλ (Παπαλνχηζνο, 1936: 69). 

Λακβάλνληαο ινηπφλ ζνβαξά ππφςε ηνπο νη αξκφδηνη θνξείο ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα, νθείινπλ λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε δεκηνπξγία ησλ 

απαξαίηεησλ ππνδνκψλ, νη νπνίεο ζα πξνεηνηκάζνπλ ηα λεαξά ειιελφπνπια λα 

ζηαζνχλ επαγγεικαηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία θηινμελνχληαη. Γη απηφ ην ζθνπφ ν Παπαλνχηζνο παξαζέηεη ηελ άπνςή ηνπ γηα 

ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηεξίσλ, ηα νπνία λα πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο δπν 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο.  

Καηαξρήλ, ε δεκνηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα ζεκειησζεί πάλσ ζε ζχγρξνλεο 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, επξέσο δηαδεδνκέλεο ήδε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν (ν 

Παπαλνχηζνο θάλεη ηε ζιηβεξή δηαπίζησζε φηη νη κέζνδνη απηνί παξά ηηο αληηδξάζεηο 

πνπ ζπλαληνχλ έρνπλ κπεη σο έλα βαζκφ δπλακηθά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ελψ ζηελ 

Αίγππην δέρηεθαλ ηελ πιήξε απαμίσζε). Οη κέζνδνη απηνί πξέπεη, θαηά ηνλ έιιελα 

παηδαγσγφ, λα εθαξκνζηνχλ ζε λενζχζηαηα πνιπηάμηα (8 ή 9 ρξφλσλ), απηνηειή, 

δεκνηηθά ζρνιεία, κε ζαθή ζηνρνζεζία ηε δηαηήξεζε ηεο εζληθήο παξάδνζεο, ηε 

θπιεηηθή ζπλνρή θαη ηε γιψζζα. ηα ζρνιεία απηά ε δεκνηηθή ζα έρεη ηνλ πξψην 

ιφγν (ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο ζηηο 6 πξψηεο ηάμεηο θαη απφ εθεί θαη πέξα 

πξνζζήθε ηεο αξαβηθήο θαη ηεο γαιιηθήο, ρσξίο δηδαζθαιία θαζαξεχνπζαο). Σν 

πξφγξακκα επίζεο ζα είλαη εκπινπηηζκέλν κε γλψζεηο πξαθηηθφηεξνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ (πνιιψλ ρεηξνηερληθψλ καζεκάησλ) νη νπνίεο ζα πξνεηνηκάδνπλ 

ην έδαθνο ζηελ θαηνπηλή βηνηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ παηδηψλ. 

Παξάιιεια ν Παπαλνχηζνο πξνηείλεη ηε δηδαζθαιία ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

γεσγξαθίαο θαη ηζηνξίαο ηεο Αηγχπηνπ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. 

Οη παξαπάλσ αλαθνξέο ηνπ Παπαλνχηζνπ ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο είλαη ζαθέζηαηα επεξεαζκέλεο απφ ηηο ζπνπδέο ηνπ ηφζν ζηελ Γεξκαλία 
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φζν θαη ζηελ Γαιιία, δίπια ζε επηθαλείο θαζεγεηέο ηεο επνρήο θαη ζε ζρνιεία πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ κε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο15.  

Οη απφθνηηνη απηψλ ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζα έρνπλ 2 επηινγέο. Σελ 

παξαθνινχζεζε θιαζηθψλ ζπνπδψλ ζε νκψλπκα γπκλάζηα (ηα νπνία φκσο ζα είλαη 

ιίγα θαη ε εηζαγσγή ζε απηά πεξηνξηζκέλε) ή ηελ εγγξαθή ηνπο ζε θάπνηα αλψηεξε 

επαγγεικαηηθή ζρνιή ε νπνία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

εξγαζηαθή θαηάζηαζε ηεο Αηγχπηνπ, ζα πξνεηνηκάδεη θαηάιιεια ηνπο λένπο γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν.  

Καηά ηνλ Παπαλνχηζν, αλ δελ γίλνπλ έγθαηξα νη παξαπάλσ κεηαξξπζκίζεηο, 

ειινρεχεη έληνλα ν θίλδπλνο ηεο δηαξξνήο κεγάινπ αξηζκνχ ειιήλσλ καζεηψλ ζηηο 

μέλεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ησλ νπνίσλ νη απφθνηηνη ραίξνπλ θαιχηεξεο 

επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Έηζη φκσο ε εζληθή ζπλείδεζε ζα αηνλήζεη κέζα 

ζην έληνλα πξνπαγαλδηζηηθφ πεξηβάιινλ απηψλ ησλ ηδξπκάησλ. 

Ο Παπαλνχηζνο θιείλεη ην άξζξν ηνπ κε κηα ελζαξξπληηθή εμέιημε, ηελ 

πιεξνθνξία γηα ηε ζπγθξφηεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε κέιε ηνπ 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ θαη πξντζηακέλνπο ησλ κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ, 

θαζψο θαη άιια επηθαλή άηνκα ηνπ παξνηθηαθνχ ειιεληζκνχ ηεο Αηγχπηνπ, νη νπνίνη 

ζα επσκηζηνχλ φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη ζα πξνζπαζήζνπλ λα θαηαξηίζνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή πξφηαζε γηα ηνλ απφδεκν ειιεληζκφ ηεο κεζνγεηαθήο 

απηήο ρψξαο. ε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, θαηά ηνλ Παπαλνχηζν, πξέπεη λα ζπλδξάκεη 

επηηέινπο νπζηαζηηθά θαη ε ειιεληθή πνιηηεία, ψζηε λα επσθειεζεί θαη ε ίδηα απφ 

ηελ πξφνδν απηνχ ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ θνκκαηηνχ ηνπ ειιεληζκνχ (Παπαλνχηζνο, 

1936: 69 – 70). 

Γελ είλαη ηπραίν φηη νη αλαθνξέο θαη ηα παξαδείγκαηα ηνπ Παπαλνχηζνπ γηα 

ηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα ηεο Αηγχπηνπ εμαληινχληαη ζην 1931. Πξφθεηηαη γηα ηε 

ρξνληά θαηά ηελ νπνία εγθαηέιεηςε ηε ρψξα απηή θαη ην Αβεξψθεην γπκλάζην ηεο 

Αιεμάλδξεηαο γηα λα εξγαζηεί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν16.  Δπίζεο, κηα πξνζεθηηθή 

αλάγλσζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Παπαλνχηζνπ γηα ηε δεκνηηθή θαη γπκλαζηαθή 

εθπαίδεπζε, θαζψο θαη γηα ηηο ιεγφκελεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο πνπ νξακαηίδεηαη, 

απνθαιχπηεη φηη βξίζθνληαη ζην ίδην πλεχκα κε ηελ εθαξκνδφκελε εθείλε ηελ επνρή 

(1931) εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Δι. Βεληδέινπ (1928 – 1932, 

ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1929), ζηελ νπνία ν Μίιηνο Κνπληνπξάο είρε έληνλα ελεξγφ 

ξφιν κεηά ην 1930 σο εηζεγεηήο ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ππνπξγείνπ 

παηδείαο.  

Δλ ηάρεη, νη νκνηφηεηεο ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Παπαλνχηζνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ κε ηηο θαηλνηνκίεο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

1929 πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ ζεκεία: 

Καηαξράο, ν Παπαλνχηζνο πξνηείλεη ηελ απνθιεηζηηθή δηδαζθαιία ηεο 

δεκνηηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σν πξφγξακκα ηνπ 1929 δελ κπνξνχζε λα 

αθαηξέζεη ηειείσο ηελ θαζαξεχνπζα απφ ηα δεκνηηθά ζρνιεία αιιά ηελ πεξηφξηζε 

αηζζεηά κε ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ λφκν ηνπ 1930 «πεξί ζρνιηθψλ βηβιίσλ», ν νπνίνο 

πξνέβιεπε ηε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ 

θαη ηελ παξάιιειε δηδαζθαιία ηεο θαζαξεχνπζαο κφλν ζηηο δπν ηειεπηαίεο ηάμεηο 

(Καξαθχιιεο, 2002: 106) (ην δεκνηηθφ ζρνιείν νξίζηεθε σο 6ηάμην ζηε 

                                                           
15 βιέπε ζρεηηθφ ππνθεθάιαην κε βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ Παπαλνχηζνπ. 

16 Βιέπε ζρεηηθφ ππνθεθάιαην κε βηνγξαθηθά ηνπ Παπαλνχηζνπ. 
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κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929, ν Παπαλνχηζνο πξφηεηλε γηα ηελ Αίγππην 8ηάμην ή 9ηάμην 

δεκνηηθφ ζρνιείν).  

Δπίζεο, ζην ζρνιείν πνπ νξακαηίδεηαη ν Παπαλνχηζνο, θπξίσο ζηε κέζε 

εθπαίδεπζε, θπξίαξρνο ζθνπφο είλαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηε 

κέιινπζα δσή ηνπο, ηφζν ζε θνηλσληθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Σν 

πξφγξακκα ηνπ 1929, κε ηηο θαηλνηφκεο εηζεγήζεηο ηνπ Κνπληνπξά κεηά ην 1930, 

έδηλε έκθαζε ζε παξφκνηνπο ηνκείο. Πξνέβιεπε επαγγεικαηηθά ζρνιεία, 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο αλάγθεο ηνπ ηφπνπ. Έηζη 

θαζηεξψζεθε γηα πξψηε θνξά δεχηεξν ζρνιηθφ δίθηπν ηερληθφ - επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζην νπνίν δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα παξνρήο ζηνπο καζεηέο ζηνηρεησδψλ 

επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ, αλάινγσλ κε ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηηο 

νπνίεο δνχζαλ. 

Αθφκε, ν Κνπληνπξάο εηζεγήζεθε ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ ησλ γπκλαζίσλ ζηελ ηνπηθή ηζηνξία, ζηα ήζε θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο 

εθάζηνηε πεξηνρήο ηεο ρψξαο (ν Παπαλνχηζνο πξφηεηλε αληίζηνηρα ηε δηδαζθαιία 

γεσγξαθίαο θαη ηζηνξίαο ηεο Αηγχπηνπ ψζηε νη έιιελεο καζεηέο λα γλσξίζνπλ 

θαιχηεξα ηελ ρψξα πνπ ηνπο θηινμελεί).  

Σέινο, ηφζν ν Κνπληνπξάο, σο εηζεγεηήο ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ ελ 

έηε 1930 – 1932, φζν θαη ν Παπαλνχηζνο, αλαθεξφκελνο ζηελ Αίγππην ζηελ ίδηα 

ρξνληθή πεξίνδν, δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα. Ο κελ Κνπληνπξάο 

κε ζρεηηθφ λφκν πνπ εηζεγήζεθε ην 1931 (Καξαθχιιεο, 2002: 107) ν δε 

Παπαλνχηζνο κε φζα αλαθέξακε παξαπάλσ. 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλνληαη νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ αξρψλ ησλ δπν 

παηδαγσγψλ, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηειηθά θαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπο ζην πεξηνδηθφ 

ηνπ Κνπληνπξά. Καη νη δπν νξίδνπλ αλάκεζα ζηνπο πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ηε δσή. ια ηα παξαπάλσ έρνπλ 

ζαθψο ζρέζε κε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο, ην νπνίν 

εθηφο ησλ άιισλ ζηνρεχεη ζηελ πξνπαξαζθεπή αηφκσλ ηθαλψλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζηηο πξνζσπηθέο αιιά θαη θνηλσληθέο ηνπο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο, κε πξνεθηάζεηο 

πνιιέο θνξέο πνπ μεπεξλνχλ αθφκε θαη ηα ζηελά εζληθά φξηα. ηηο αξρέο απηέο 

γαινπρήζεθαλ νη δπν παηδαγσγνί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηε Γεξκαλία 

θαη ζηε Γαιιία.  

 

2.3. Γ) Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα 
πσο δειψλεη θαη ν ηίηινο απηήο ηεο ζεκαηηθήο, ηα άξζξα ηεο αζρνινχληαη κε 

εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα ηεο επνρήο, εληφο θαη εθηφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Σν πξψην 

(ζει. 153 – 157) θαη δεχηεξν (ζει. 234 – 238) άξζξν είλαη γξακκέλα απφ ηνλ Δ. 

Παλέηζν, ελψ ην ηξίην αλήθεη ζηνλ Μ. Κνπληνπξά, ζπλαληάηαη ζηηο ζειίδεο 193 – 

197 θαη έρεη ηνλ ζχλζεην ηίηιν «Σν Α΄ Βαιθαληθφ πλέδξην πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνχ. 

Έλσζε γηα ηηο ειεπζεξίεο ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε. Γπν δηαιέμεηο.».  

Σα δχν άξζξα ηνπ Παλέηζνπ απνηεινχλ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε ζπλέρεηεο 

ζηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ βγήθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 5
νπ

 Γηεζλνχο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ Οηθνγελεηαθήο Αγσγήο, ην νπνίν έιαβε 

ρψξα ζηηο Βξπμέιιεο, έλα πεξίπνπ εμάκελν πξηλ ηελ έλαξμε θπθινθνξίαο ηνπ 

πεξηνδηθνχ Παηδεία, δειαδή ηνπ θαινθαίξη ηνπ 1935.  

Αξρηθά ν Παλέηζνο εθθξάδεη ζην άξζξν ηνπ ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηε κε 

ζπκκεηνρή έιιελα αληηπξνζψπνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην, γεγνλφο πνπ 

απνδίδεηαη ζε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (Παλέηζνο, 1936: 153). 
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 Ο Παπακαχξνο ιίγα ρξφληα λσξίηεξα απφ ηνλ Παλέηζν δηαπίζησλε θη απηφο 

κε πηθξία φηη ε ρψξα καο απέρεη απφ επηζηεκνληθά – παηδαγσγηθά ζπλέδξηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ. ην πεξηνδηθφ ηνπ Δξγαζία θαη Εσή πιεξνθνξνχζε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ 

γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ 6
νπ

 ζπλεδξίνπ ηεο Γηεζλνχο Δηαηξίαο γηα ηε Νέα Αγσγή. Απηφ 

είρε ιάβεη ρψξα ζηε Νίθαηα ηεο Γαιιίαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1932 κε ζπκκεηνρή 

γλσζηψλ παηδαγσγψλ (Decrory, Ferriere, Fischer θ.ά.), απφ ην νπνίν «…φπσο ζε 

θάζε ζπλέδξην παξφκνηαο θχζεο, έηζη θη απ’ απηφ ιάκπεη ε Διιάδα κε ηελ απνπζία ηεο. 

Κη φκσο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαπαχνληαη αξθεηνί παηδαγσγνί, πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηελ ρψξα…» (Παπακαχξνο, 1932 ζην Κνληνκήηξνο, 2006: 

483). 

ηελ ζπλέρεηα ν Παλέηζνο ελεκεξψλεη ηνπο αλαγλψζηεο ηεο Παηδείαο γηα ην 

θεληξηθφ ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ ην νπνίν ήηαλ ε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

αηφκνπ θάησ απφ ην πξίζκα πεξηβαιινληηθψλ, θιεξνλνκηθψλ, αλζξσπνινγηθψλ θαη 

παηδαγσγηθψλ παξαγφλησλ. ην ζπλέδξην κειεηήζεθε αθφκε ην κεγάιν ζέκα ηεο 

εζηθήο αγσγήο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ε εθπαίδεπζή ηνπ ζηα ζχγρξνλα νηθνλνκηθά 

θαη θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο επνρήο.  

Σν πξψην κέξνο ηνπ άξζξνπ (πξψηε ζπλέρεηα) εκκέλεη ηδηαίηεξα ζηελ 

παξνπζίαζε επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη απφςεσλ νη νπνίεο θηλνχληαη ζηνλ ρψξν 

ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, αθνχ απφ ηηο εηζεγήζεηο πνπ καο παξνπζηάδεη ν 

Παλέηζνο δηαθαίλεηαη ε δηάζεζε ησλ νκηιεηψλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ αλζξψπηλε 

αλάπηπμε θαηά ζηάδηα, απφ ηνπο πξψηεο κήλεο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ κέρξη θαη ηελ 

εθεβεία. Οη εηζεγήζεηο ηνπ ζπλεδξίνπ θηλνχληαη γχξσ απφ ηε ζεσξία ηνπ 

πκπεξηθνξηζκνχ (γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ John Watson), κε κηα πνιχ ζχληνκε 

αλαθνξά ζηε ζεσξία ηεο Δπγνλίαο, ε νπνία εθείλε ηελ επνρή αλαπηχρζεθε ζηε 

Γεξκαλία απφ ην λαδηζηηθφ θαζεζηψο θαη παξνπζηάζηεθε ζην παξαπάλσ ζπλέδξην 

απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο. Ο Παλέηζνο καο πιεξνθνξεί 

φηη ε παξαπάλσ ζεσξία δέρηεθε ηελ θαηαδίθε απφ φιεο ηηο άιιεο ρψξεο. Μάιηζηα 

νλνκάδεη ηα θαζεζηψηα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο «δηθηαηνξηθά». 

 Ζ κεγάιε έκθαζε πνπ δίλεηαη κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο Παηδείαο ζηηο 

δηάθνξεο ςπρνινγηθέο ζεσξίεο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο αηηηνινγείηαη απφ ηε 

δηάζεζε ηνπ Κνπληνπξά λα πξνζδψζεη δηεπηζηεκνληθφηεηα ζην πεξηνδηθφ ηνπ, 

ελεκεξψλνληάο ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ γηα αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο φπσο ε ςπρνινγία 

ε νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ.  

Γεληθά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ε ελαζρφιεζε κε ηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ θαη 

ηελ ςπρνινγία ηεο κάζεζεο θηλείηαη ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 θαη 1930 γχξσ απφ δπν 

βαζηθνχο ππιψλεο. Απφ ηε κηα κεξηά έρνπκε ηηο αξρέο πνπ πξεζβεχεη ε Δξβαξηηαλή 

Αγσγή θαη απφ ηελ άιιε ε Νέα Αγσγή κε ην ρνιείν Δξγαζίαο.  

 Σν ρνιείν Δξγαζίαο ζηνρεχεη ζηε δηάπιαζε ηνπ ραξαθηήξα, φπσο άιισζηε 

θαη ην εξβαξηηαλφ. Γηα ην πξψην φκσο ε δηαδηθαζία απηή ζεσξείηαη φηη είλαη έξγν 

δχζθνιν, αθνχ ζηε ζεσξεηηθή ηνπ αθεηεξία πξνβάιιεηαη ε πεπνίζεζε φηη ε ςπρή 

δελ είλαη tabula rasa, φπσο δέρεηαη ε εξβαξηηαλή παηδαγσγηθή αθνινπζψληαο ηνλ 

John Locke, αιιά «θέξεη καδί ηεο νξκάο, θιίζεηο, θαη ελ γέλεη ηαο ιεγνκέλαο εκθχηνπο 

πξνδηαζέζεηο ελαληίνλ ησλ νπνίσλ ν δηδάζθαινο έρεη λα παιαίζε λα αγσληζζή κεζ’ 

ππνκνλήο θαη επηκνλήο, ηαο κελ θαιάο ηνχησλ λα πξναγάγε, ηαο δε θαθάο λα θαηαπλίμε 

ή λα θαηαζηείιε», (Μπνπξιψηνο, 1924 ζην Κνληνκήηξνο, 2006: 475)17.  

                                                           
17 Οη έιιελεο παηδαγσγνί ηεο επνρήο είραλ ζπλείδεζε φηη ην ρνιείν Δξγαζίαο πξνέθπςε απφ ηα λέα 

θηινζνθηθά ξεχκαηα θαη απφ ηα πνξίζκαηα επηζηεκψλ φπσο ε Βηνινγία θαη ε Φπρνινγία. Δπί ηνπ 

ζέκαηνο αζρνιήζεθε εθηεηακέλα ν Ν. Δμαξρφπνπινο.  ην έξγν ηνπ «Δηζαγσγή εηο ηελ παηδαγσγηθήλ», 

ην νπνίν δεκνζίεπζε ην 1923, αζπάδεηαη ελ κέξεη ζέζεηο ηεο Νέαο Αγσγήο ζηηο νπνίεο επίθεληξν 
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Σν άξζξν ηνπ Παλέηζνπ ζπλερίδεηαη ζηηο ζειίδεο 234 – 238 ηνπ πεξηνδηθνχ. Με 

αθνξκή ηελ εηζήγεζε νκηιεηή ηνπ ζπλεδξίνπ Οηθνγελεηαθήο Αγσγήο, αλαπηχρζεθε 

ζε απηφ ζπδήηεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα νξγάλσζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, κε θξηηήξην ηελ πξαθηηθφηεξε θαη 

απινχζηεξε θαηάξηηζε ησλ λέσλ αηφκσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε επαγγεικαηηθή 

ηνπο πξφνδνο, ρσξίο φκσο λα παξακειεζεί θαη ν παηδαγσγηθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ, 

ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα θαη γεληθφηεξα ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, δηακνξθψλεη ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ εζηθή πξνζσπηθφηεηα 

ησλ κειινληηθψλ πνιηηψλ.  

Μέζσ ηεο εηζήγεζεο ινηπφλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νκηιεηή, ηελ νπνία καο 

παξαζέηεη ν Παλέηζνο, πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνιιψλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ ηεο επνρήο, πψο αληηκεηψπηδαλ ην δήηεκα ηεο αγσγήο ησλ 

παηδηψλ, ηεο θαηάξηηζήο ηνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εμαζθάιηζε θαη ηελ ζρέζε πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζρνιείν κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζην άξζξν ζπκπεξαίλνπκε φηη ζε πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο (Διβεηία, Αγγιία, Γαιιία, Πνισλία, Βνπιγαξία, Απζηξία θ.ά.) 

έληνλε ήηαλ ηελ επνρή εθείλε (κέζα δεθαεηίαο 1930) ε επίδξαζε ησλ αξρψλ ηεο 

Νέαο Αγσγήο ζην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ζην κεγάιν δήηεκα ηεο απφθηεζεο απφ ην παηδί κηαο ζθαηξηθήο 

κφξθσζεο ε νπνία ζα ην θαζηζηνχζε ελεξγφ πνιίηε ζε εζληθφ αιιά θαη ππεξεζληθφ 

επίπεδν, κε ηαπηφρξνλε επαγγεικαηηθή ηνπ εμαζθάιηζε. ε πνιιέο ρψξεο ζχιινγνη 

γνλέσλ θαη ηνπηθά ζπκβνχιηα ήηαλ αξσγνί ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηεο πεξηνρήο 

ηνπο θαη ζπλέβαιαλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηεο θαζεκεξηλήο ζρνιηθήο δσήο. 

                                                                                                                                                                      
επηβάιιεηαη λα είλαη ην παηδί, απνδίδνληαο πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηελ πεηξακαηηθή παηδαγσγηθή. Ο 

Δμαξρφπνπινο πξνζπάζεζε λα πξνζδηνξίζεη ην αληηθείκελν ηεο Παηδαγσγηθήο επηζηήκεο θαη λα 

αλαδείμεη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο. Τπφ ηε δηεχζπλζή ηνπ ηδξχζεθε ην 1923 ην 

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Παηδαγσγηθήο ην νπνίν εζηίαδε ηελ πξνζνρή ηνπ ζηε ζσκαηνινγία θαη ηελ 

ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ (Κνληνκήηξνο, 2006: 478). πζηεκαηηθή ήηαλ ε ελαζρφιεζε θαη άιισλ 

ειιήλσλ παηδαγσγψλ κε ην αληηθείκελν ηεο παηδηθήο ςπρνινγίαο. Ζ Μ. Ακαξηψηνπ ζπνχδαζε θαηά 

ηελ παξακνλή ηεο ζηε Γεξκαλία (1921 – 1926) ζην Φπρνινγηθφ εξγαζηήξην ηνπ Μνλάρνπ. Μάιηζηα 

παξνπζίαζε ην 1924 δηάιεμή ηεο ζε αθξναηήξην απνηεινχκελν θπξίσο απφ έιιελεο θνηηεηέο ηεο 

πφιεο, ζηελ νπνία πξαγκαηεχνληαλ ζέκαηα ηεο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο. πσο θαίλεηαη απφ 

ζεκεηψζεηο ηεο πνπ παξαζέηεη ν Κνληνκήηξνο (2006: 480), ε ειιελίδα παηδαγσγφο παξαθνινχζεζε 

ζπζηεκαηηθά ηηο εξγαζίεο ηνπ ςπρνινγηθνχ ηλζηηηνχηνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 1924 – 1925. Καηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ίδην ηλζηηηνχην 

ζπκκεηείρε θαη ν Μ. Κνπληνπξάο. Οη δπν έιιελεο παηδαγσγνί παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα 

πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο, ζηα νπνίν δίδαζθαλ ελαιιάμ νη Becher, Pauli, Huber θαη ν Von Kurt Huber 

εθπξφζσπνο ηεο ςπρνινγίαο ηεο κνπζηθήο. Δπηξξνέο ηνπ ηειεπηαίνπ εληνπίδνπκε ζηνλ ηξφπν πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηέρλε θαη εηδηθφηεξα ε κνπζηθή ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ 

ηξηεηία ηνπ Μ. Κνπληνπξά ζε απηφ. Έληνλε είλαη επίζεο, ε επηξξνή ηνπ Aloys Fischer {θαζεγεηήο 

παηδαγσγηθήο ζην Μφλαρν ηελ επνρή πνπ ζπνχδαζε εθεί ν Κνπληνπξάο (1923 – 1926)}, ν νπνίνο έδηλε 

ζηηο δηαιέμεηο ηνπ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηεο ηέρλεο. Ο Κνπληνπξάο είρε 

θαζηεξψζεη, εθηφο ησλ άιισλ, απνγεπκαηηλή ελαζρφιεζε ησλ καζεηξηψλ ηνπ δηδαζθαιείνπ ηνπ κε ηελ 

ηέρλε ηεο κνπζηθήο κέζσ νκάδαο ρνξσδίαο (θάζε Σξίηε απφγεπκα ζηα πιαίζηα ησλ ειεχζεξσλ 

απνγεπκάησλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ). Ζ ρνξσδία απηή είρε θεληξηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

ζρνιείνπ αθνχ επέλδπε κνπζηθά ηφζν ηηο ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο ζρνιηθήο δσήο (γηνξηέο, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο), φζν θαη ηελ εκεξήζηα ελαξθηήξηα πξνζεπρή ησλ καζεηξηψλ (Κνπληνπξάο, 1976: 131 – 

133). Δπίζεο, κε ηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ςπρνινγίαο αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά θαη ν Δ. Παπαλνχηζνο, 

ν νπνίνο είρε παξαθνινπζήζεη καδί κε ηνλ Κνπληνπξά ζην Βεξνιίλν καζήκαηα ηνπ Eduard Spranger, 

θηιφζνθνπ θαη ςπρνιφγνπ. 
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Γίλνληαλ πξνζπάζεηεο λα πξνζαξκνζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ δηαθφξσλ 

βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο επνρήο, ψζηε 

λα πξνεηνηκάζνπλ ηνπο λένπο επαγγεικαηηθά θαη εζηθά απέλαληη ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηηο νπνίεο ζα θαινχληαλ λα αληαπεμέιζνπλ σο κειινληηθνί πνιίηεο ζηα θξάηε ηνπο. 

Ζ ελαζρφιεζε κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ζην επίπεδν ηεο φμπλζεο ηεο 

παξαηεξεηηθφηεηαο θαη ηεο θαηαλφεζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, ε θαιιηέξγεηα ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ε έκθαζε ζηε κεζνδηθή θαη επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, 

ε εζηίαζε ζηελ απφθηεζε ηζηνξηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ γλψζεσλ σο απαξαίηεησλ 

πξνζφλησλ ησλ κειινληηθψλ πνιηηψλ, είλαη ιίγα κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

Νέαο Αγσγήο, ηα νπνία εληνπίδνπκε ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ θαη παξνπζηάδνληαη ελ ζπληνκία απφ ηνλ Παλέηζν κέζσ ηνπ 

άξζξνπ ηνπ. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη παξφκνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζηελ θαηψηεξε θαη κέζε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο θάλεη ζε 

άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ Παηδεία θαη ν Δ. Παπαλνχηζνο αλαθεξφκελνο ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ειιήλσλ ηεο Αιεμάλδξεηαο ηεο Αηγχπηνπ
18

.  

Μειαλφ ζεκείν ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο επνρήο 

απνηεινχζε ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία, ζηηο νπνίεο ν θαζηζκφο αλέηξεςε ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία πνπ είρε θέξεη ην ξεχκα ηεο Νέαο Αγσγήο κεξηθά ρξφληα πξηλ (Παλέηζνο, 

1936: 237). 

Δηδηθά ζηε Γεξκαλία, ν ρηηιεξηζκφο ζάξσζε ζην δηάβα ηνπ φιεο ηηο 

αλαλεσηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ επί ζεηξά εηψλ είραλ θαζηεξσζεί απφ θσηηζκέλνπο 

παηδαγσγνχο νη νπνίνη ηφζν ζηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο φζν θαη ζηα ηδξχκαηα πνπ 

έθηηαμαλ δηέδηδαλ θαη εθάξκνδαλ ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο ζηηο νπνίεο 

γαινπρήζεθαλ θαη πνιινί έιιελεο παηδαγσγνί θαηά ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο γηα 

ζπνπδέο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα.  

Σν άξζξν ηνπ Παλέηζνπ γηα ην 5
ν
 Γηεζλέο πλέδξην Οηθνγελεηαθήο Αγσγήο 

θιείλεη  κε νξηζκέλεο δηαπηζηψζεηο: 

1. Αξρηθά ε αγσγή ησλ παηδηψλ πξέπεη λα μεθηλάεη απφ ηελ ειηθία ήδε ηνπ 

λεπηαγσγείνπ. 

2. Σν παηδί πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη φρη σο κηθξνγξαθία ηνπ ελήιηθα, αιιά σο 

μερσξηζηή νληφηεηα, κε δηθέο ηνπ αλάγθεο, ηθαλφηεηεο θαη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο νη 

νπνίεο ζπλαξηνχληαη απφ ηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπ αλάπηπμε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

σξίκαλζε θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

3. Ζ ζηελή ζπλεξγαζία νηθνγέλεηαο θαη εθπαηδεπηηθψλ είλαη απαξαίηεηε ζε φιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη απαηηεί επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

4. Σα δηεζλή εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα απνηεινχλ ηφπνπο γφληκεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, 

ηδεψλ θαη παηδαγσγηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηδαληθνχο 

ζηαζκνχο θαζνξηζκνχ κηαο επξσπατθήο εζηθήο θαη πλεπκαηηθήο αγσγήο ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη κφξθσζεο ησλ λέσλ (Παλέηζνο, 1936: 238).   

Ζ επφκελε ζπιινγή ηξηψλ άξζξσλ απηήο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη 

γξακκέλε απφ ηνλ ίδην ηνλ εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ. ην πξψην (ζειίδεο 193 – 194) ν 

Κνπληνπξάο κεηαθέξεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ 

ην Α΄ Βαιθαληθφ πλέδξην πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηελ Αζήλα απφ ηηο 5 – 9 Απξηιίνπ ηνπ 1936. Σν ζπλέδξην θηλήζεθε γχξσ απφ ηξεηο 

άμνλεο, ηελ πξνζηαζία ησλ γεξψλ παηδηψλ, ησλ αξξψζησλ θαη ησλ «αλψκαισλ» 

(φπσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ν Κνπληνπξάο) θαη ηέινο ηελ πξνζηαζία ησλ 
                                                           
18 Βιέπε ζεκαηηθή ελφηεηα «Δθπαίδεπζε θαη έμσ ειιεληζκφο». 
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εξγαδφκελσλ εθήβσλ. Ο Κνπληνπξάο κε απνγνήηεπζε επηζεκαίλεη φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην δελ αληηκεησπίζηεθε κε ηδηαίηεξε ζέξκε ηφζν απφ ηνλ ηχπν 

ηεο επνρήο φζν θαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ θαη αθαδεκατθφ θφζκν ηεο ρψξαο καο. Καηά 

ηνλ Κνπληνπξά ε απαμίσζε απηή νθείιεηαη ζε 2 θπξίσο ιφγνπο: Πξψηνλ, φηη ζηηο 

επίζεκεο γιψζζεο ηνπ ζπλεδξίνπ (γαιιηθή θαη γεξκαληθή) δελ πεξηιακβαλφηαλ ε 

ειιεληθή, κε απνηέιεζκα πνιινί έιιελεο παηδαγσγνί λα αδπλαηνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπ. Χο δεχηεξε φκσο πην ζεκαληηθή αηηία κεησκέλεο 

ζπκκεηνρήο αλαθέξεη ηελ έιιεηςε νπζίαο ζε φζα εηπψζεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ θαηά 

ηηο 5 απηέο κέξεο πνπ δηήξθεζε ην ζπλέδξην. Ο Κνπληνπξάο είλαη απζηεξφο σο πξνο 

ηελ θξίζε ηνπ. Κάλεη ιφγν γηα έιιεηςε επηζηεκνληθφηεηαο, γηα εηζεγήζεηο νη νπνίεο 

αξθνχληαλ ζε ξεηνξηθέο πεξηγξαθέο ιππεξψλ θαηαζηάζεσλ (θπξίσο γηα ηα άξξσζηα 

παηδηά), ρσξίο φκσο νπζηαζηηθέο πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ επηβιαβψλ 

θαηαζηάζεσλ, γηα πνιηηηθή πζηεξνβνπιία θαη γηα ππνβφζθνληα εζληθηζηηθφ 

ραξαθηήξα. ηνλ αληίπνδα πξνηείλεη κηα πην νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

παηδηνχ θαη ςπρηθνχ ηνπ θφζκνπ, κε παξαδείγκαηα παξκέλα απφ ηελ εξγαζία 

θεκηζκέλσλ παηδαγσγψλ φπσο ηνπ Pestalozzi. Ζ αλαθνξά ηνπ Κνπληνπξά ζηνλ 

Διβεηφ παηδαγσγφ κφλν ηπραία δελ είλαη. Ζ «κέζνδνο» ηνπ ηειεπηαίνπ, ε νπνία 

εθαξκφζηεθε ζε παηδηά θησρψλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ, ζπλδχαδε ην πλεχκα ηεο 

Νέαο Αγσγήο, ηελ αγάπε θαη ηελ επαθή κε ηε θχζε πνπ δηαθήξπμε ν Rousseau θαη ηε 

δεκηνπξγηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ηέρλεο. ια ηα παξαπάλσ απνδίδνληαλ ζρεκαηηθά 

κέζα απφ κηα ηξηπιή θαηεχζπλζε: θεθάιη, θαξδηά θαη ρέξη (γλσξίδσ, ζέισ, κπνξψ) 

(Soetard ζην Houssaye, 2000: 39 – 40).  

Ο Κνπληνπξάο, ηελ πεξίνδν πνπ δηεχζπλε ην Γηδαζθαιείν Θειέσλ 

Θεζζαινλίθεο, πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη πνιιέο απφ απηέο ηηο παηδαγσγηθέο 

κεζφδνπο. πσο ν Pestalozzi θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην Burgdorf, φπνπ νξγάλσζε 

έλα ηεηξαπιφ ίδξπκα ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ ζρνιείν, νηθνηξνθείν, 

νξθαλνηξνθείν θαη ρψξν γηα ζεκηλάξηα θαη εθπαίδεπζε δαζθάισλ, ην ίδην θαη ν 

Κνπληνπξάο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζην δηδαζθαιείν ηνπ είρε ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ην 

Γηδαζθαιείν (πξνεηνηκαζία κειινληηθψλ δηδαζθαιηζζψλ), ηα Πξφηππα ρνιεία 

(κνλνηάμην θαη λεπηαγσγείν) θαη ην Οηθνηξνθείν ηνπ ηδξχκαηνο. Σν θπξηφηεξν φκσο 

είλαη φηη κε ηελ έκθαζε ζηελ έξεπλα, ζηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο γλψζεο, κε ηελ νιφπιεπξε θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη 

κε ηελ αγάπε θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ έδεημε γηα ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ παηδηνχ, 

εηζήγαγε ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνιιέο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

Pestalozzi. ε απηέο θάλεη κλεία κε αθνξκή ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηνπ.  

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ θάλεη ιφγν γηα ηελ αλάγθε κηαο ζαξξαιέαο εζληθήο 

ζπλελλφεζεο θαηά ηελ νπνία ε παξαδνρή ηεο θαηάζηαζήο καο δε ζα βιάπηεη αιιά ζα 

βνεζάεη ζηελ νπζηαζηηθφηεξε θαη ηαρχηεξε επίιπζε ησλ λνζεξψλ θαηαζηάζεσλ. ε 

απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ιέεη, αθφκε θαη ε θνκκνπληζηηθή 

θξηηηθή κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθή θαη πνιχ επνηθνδνκεηηθή γηα ηνλ επηδησθφκελν 

ζηφρν (Κνπληνπξάο, 1936: 194).  

ηηο επφκελεο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ (194 – 195) αθνινπζεί έλα αθφκε ζχληνκν 

άξζξν γξακκέλν απφ ηνλ Κνπληνπξά κε ηίηιν «Έλσζε γηα ηηο ειεπζεξίεο ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε». Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε έλσζε 

(Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε – ΔΔΓΑΠ) είλαη ε 

παιαηφηεξε κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Έλσζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε απηή ηδξχζεθε αξρηθά ην 1936 κε πξψην πξφεδξν θαη 
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εκπλεπζηή ηεο ηνλ Αιέμαλδξν βψιν θαη δηαιχζεθε απφ ηε δηθηαηνξία ηεο 4
εο

 

Απγνχζηνπ. Δπαληδξχζεθε ην 1953 θαη ιεηηνπξγεί κέρξη ηηο κέξεο καο.   

ηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ν ζπληάθηεο ηεο Παηδείαο ραηξεηίδεη θαη δειψλεη ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηηο πξνζπάζεηεο νκάδαο επηζηεκψλ, αθαδεκατθψλ θαη 

θαιιηηερλψλ γηα ηελ ίδξπζε ελφο ζσκαηίνπ κε ζθνπφ ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε θαη ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηεο ζπλείδεζεο ηεο 

νκαδηθήο νξγάλσζεο θαη ηεο γλψκεο, νη νπνίεο φπσο αλαθέξεη έρνπλ ηφζν βάλαπζα 

πιεγεί ζηε ρψξα καο, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε γεληθφηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα (γίλεηαη 

θαη ξεηή αλαθνξά ζηελ άλνδν ηνπ θαζηζκνχ ζε φιε ηε Γεξαηά Ήπεηξν). ην άξζξν 

παξαηίζεληαη αξρηθά νη απφςεηο ηνπ Αιέμαλδξνπ βψινπ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

χπαξμεο ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ πνιηηψλ, νη νπνίνη κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δξάζε θαη 

ηνλ πνιηηηθφ ηνπο βίν ζα κάρνληαη γηα ηελ ππεξάζπηζε ελφο θξάηνπο δηθαίνπ, 

επαίζζεηνπ απέλαληη ζηηο θνηλσληθέο θαη αηνκηθέο ειεπζεξίεο. ηε ζπλέρεηα ηνπ 

άξζξνπ ν Κνπληνπξάο θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ ζηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν ηεο 

ρψξαο καο θαη θαιεί κε ηε ζεηξά ηνπ φινπο ηνπο δεκνθξάηεο πνιίηεο, αλεμαξηήησο 

πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο θαηαγσγήο, λα ζηξαηεπηνχλ κε ην εγρείξεκα 

ηνπ βψινπ19 γηα λα απνηξέςνπλ ηελ απεηιή ηνπ θαζηζκνχ πνπ πιαλάηαη επηθίλδπλα 

πάλσ θαη απφ ηε ρψξα καο (Κνπληνπξάο, 1936: 194 – 195).  

Ο βψινο, καρφκελνο επηζηεκνληθά θαη πνιηηηθά ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο, επαγγειηδφηαλ έλα θξάηνο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο κε επξχ θαη 

απνηειεζκαηηθφ θνηλσληθφ δίθαην, ην νπνίν ζα θαζηζηνχζε νπζηαζηηθή ηε ζρέζε ηνπ 

κε ηελ θνηλσλία. Έλα θξάηνο πνπ ζα ελίζρπε ηε ζέζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηελ 

νηθνλνκηθή θνηλσλία, ζα άκβιπλε ηηο ηδηνθηεζηαθέο δηαθνξέο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηάμεσλ, ζα έδηλε επαξθή ηδηνθηεζία ζηνλ αθηήκνλα θαη ζα παξελέβαηλε 

ην ίδην ζηελ νηθνλνκηθή δσή, αλαηξέπνληαο ππέξ ησλ αζζελέζηεξσλ ηηο θνηλσληθά 

άδηθεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ. Έλα θξάηνο 

ηέινο, πνπ ζα πξνήγαγε ηελ ηζφξξνπε θνηλσληθή αλάπηπμε φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ θαη ησλ κειψλ ηνπο σο πξνο φια ηα θνηλσληθά αγαζά θαη φιεο ηηο θνηλσληθέο 

αμίεο.  
Δίλαη αλακθίβνιν φηη ην έξγν θαη ε δσή ηνπ βψινπ δηαπλένληαλ απφ ηξεηο 

αξρέο: ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Θεσξνχζε 

ηηο δχν πξψηεο αδηάζπαζηα ελσκέλεο ζην πνιίηεπκα ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο, 

απέλαληη ζην νπνίν αληηπαξέζεηε θαη απέθξνπε ζε θάζε επθαηξία ηα απηαξρηθά 

θαζεζηψηα ηνπ θαζηζκνχ θαη ηνπ νινθιεξσηηθνχ ζνβηεηηθνχ θαζεζηψηνο. 

ηελ ηδξπηηθή Γηαθήξπμε ηεο Έλσζεο γηα ηηο ειεπζεξίεο ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ 

Πνιίηε απνηππψλνληαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ηδενινγία ηνπ βψινπ. 

                                                           
19 Ο θαζεγεηήο Α. βψινο, γλσζηφο ζπληαγκαηνιφγνο ζην παλεπηζηήκην Αζελψλ, είρε ήδε ηελ επνρή 

εθείλε (1936) επηδείμεη καθξνρξφληα δξάζε ζηελ ππεξάζπηζε ελφο θξάηνπο δηαθαίνπ. Τπήξμε απφ 

ηνπο πξψηνπο νη νπνίνη ζπλειήθζεζαλ θαηά ηελ επηβνιή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4εο Απγνχζηνπ. Σε 

ηεηξαεηία 1936 –1940 εθηνπίζζεθε απφ ηε δηθηαηνξία Μεηαμά ζηελ Αλάθε, Μήιν, Νάμν θαη 

Υαιθίδα. Απφ πνιηηηθή άπνςε, ν βψινο αλήθε ζηε ζνζηαιηζηηθή, δεκνθξαηηθή, αιιά κε 

θνκκνπληζηηθή αξηζηεξά. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπ απηή ηνλ έθεξε ζπρλά ζε ξήμε ηφζν κε ηε δεμηά φζν θαη 

κε ηελ αξηζηεξά. Υαξαθηεξηζηηθά, επέθξηλε έληνλα ηνλ Δι. Βεληδέιν γηα ηνλ λφκν ηνπ «Ηδηψλπκνπ». 

Αξζξνγξαθνχζε ζπρλά ζε εθεκεξίδεο εθθξάδνληαο πάληα ιφγν δεκνθξαηηθφ. Σν 1927 ζπκκεηείρε 

ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ κηιν ελψ έλα ρξφλν κεηά (1928) ππεξαζπίζηεθε ζην δηθαζηήξην ηνπο: Παλαΐη 

Ηζηξάηη, Γ. Γιελφ θαη Ν. Καδαληδάθε (κε θαηεγνξίεο γηα αληεζληθά θαη θνκκνπληζηηθά θεξχγκαηα). 

Μάιηζηα ην 1930 ζπλππήξμε κε ηνλ Κνπληνπξά ζην ππνπξγείν παηδείαο φπνπ θαη δηνξίζηεθε κέινο 

ηνπ Αλσηάηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ. Ήηαλ πνιηηηθφο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο αλεθηηθφηεηαο θαη 

ηεο κεηξηνπάζεηαο (Σαζφπνπινο, 1999). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Υαξαθηεξηζηηθά δηαβάδνπκε: «Ἡ Ἕλσζίο καο πηζηεύεη ὅηη εἶλαη ἀλαγθαῖνλ λά 

ἀπνθηήζῃ ὁ Ἑιιεληθόο ιαόο βαζπηέξαλ ζπλείδεζηλ ηῆο ζεκαζίαο θαί ηῆο ἀμίαο ηῶλ 

ἐιεπζεξηῶλ ηνπ. Γηόηη ἀλεμαξηήησο ηῶλ δηθηαηνξηθῶλ πεξηόδσλ, ἀλεμαξηήησο ηῶλ 

κνλίκσλ ζηνηρείσλ ηῆο θξαηηθῆο καο ὀξγαλώζεσο πνύ πξνζβάιινπλ ηήλ ἀηνκηθήλ 

ἐιεπζεξίαλ, ἀλεμαξηήησο ηῶλ δηθνλνκηθῶλ ζπζηεκάησλ, ηά ὁπνῖα δέλ ηήλ 

πξνζηαηεχνπλ ἐπαξθῶο, ἀλεμαξηήησο ηνῦ αἴζρνπο ηῶλ ηκεκάησλ κεηαγσγῶλ, 

ἀληηιακβαλόκαζηε εἰο πνιιά ἄιια ζεκεῖα ηήλ πξντνῦζαλ θάκςηλ ηνῦ ζεβαζκνῦ ηῆο 

ἐιεπζεξίαο θαί ηνῦ Κξάηνπο ηνῦ Γηθαίνπ (...). Ὅπνηνο ἐμ ἄιινπ γλσξίδεη ὅηη αἱ 

ἐθδειώζεηο ηῆο ιατθῆο θπξηαξρίαο ἐλνζεύζεζαλ ζπρλά δηά ζπζηεκαηηθῆο ἐπεκβάζεσο, 

δηαθζνξᾶο θαί ηξνκνθξαηίαο (...), ὅπνηνο γλσξίδεη, ἀθόκε, ὅηη ἀπό ἐηῶλ ἀζθεῖηαη 

δηαξθῶο θήξπγκα θαηαιύζεσο ηῆο ἐιεπζεξίαο, ἐλῶ εἶλαη ηόζνλ θαλεξνί νἱ ηξαγηθνί 

θαξπνί ὅισλ ηῶλ δηθηαηνξηθῶλ πεηξακάησλ ηῆο Υώξαο καο, ζά ἐθηηκήζῃ ἀθόκε 

πεξηζζόηεξνλ ηήλ ἀλάγθελ βαζείαο δηαπαηδαγσγήζεσο ηνῦ ιατθνῦ θξνλήκαηνο, δηά ηήλ 

ἄκπλαλ ηῶλ ἐιεπζεξηῶλ θαί ηῆο πξαγκαηηθῆο ηνπ ἀλεμαξηεζίαο». ρεηηθά κε ηελ 

πνιηηηθή θαη θνηλσληθή επζχλε ηνπ επηζηήκνλα γξάθεη: «Ὡο ὀξγάλσζηο ἐξγαηῶλ ηνῦ 

πλεύκαηνο, ἀδηαθξίησο νἱαζδήπνηε κεηαμύ καο ἰδενινγηθῆο δηαθνξᾶο, ἐπί ἄιισλ 

πεδίσλ, ζά ἐπηδηώμσκελ κέ ὅζα κέζα δηαζέηνκελ, ηήλ ζπλεηδεηνπνίεζηλ θαί ηήλ 

ζηεξέσζηλ ηῆο ἀμίαο θαί ηῆο ζεκαζίαο ηῶλ ἐιεπζεξηῶλ (...). Ὡο ἐπηζηήκνλεο ἔρνκελ 

θαζῆθνλ λά ἐληζρύζσκελ ηήλ ἀλόξζσζηλ θαί ηήλ ἐπέθηαζηλ ηνῦ θξάηνπο ηνῦ Γηθαίνπ, 

λά θαηαγγείισκελ ηήλ θαηάπησζηλ ηνῦ πλεύκαηνο ηῆο ἐιεπζεξίαο, ἀξλνύκελνη 

ζπζηεκαηηθά ηήλ θαηαπίεζηλ, θαί λά πξνάγσκελ ηό θηιειεύζεξνλ θαί δεκνθξαηηθόλ 

πεξηερόκελνλ ηνῦ πνιηηεύκαηνο...» (βψινο, 1936 ζην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ γηα ηνλ Κνηλνβνπιεπηηζκφ θαη ηε Γεκνθξαηία, 2009: 191 – 192). 

Απφ ηα παξαπάλσ εληνπίδνπκε ηδενινγηθή ζπγγέλεηα ηνπ Αι. βψινπ θαη ηνπ 

Μ. Κνπληνπξά, θπξίσο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηνκηθή ειεπζεξία θαη ην 

ξφιν πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ν ελεξγφο πνιίηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο 

θξάηνπο δηθαίνπ. Βάζε θαη πξνυπφζεζε ζηελ παηδαγσγηθή ηνπ Κνπληνπξά 

απνηεινχζε ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο. Ο ίδηνο ηνλίδεη ζηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο 

ηεο Παηδείαο φηη «ε έλλνηα απηή μεθηλά απφ ην αξραίν ειιεληθφ ηδεψδεο ηεο αηνκηθήο 

ειεπζεξίαο, πνπ απνηειεί θαη λενειιεληθφ αίηεκα θαη έθθξαζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ, είλαη, 

θπζηθά, θαη βαζηθφ παηδαγσγηθφ αίηεκα…» (Υαηδφπνπινο, 1991: 29). Έηζη 

θαιιηεξγείηαη θαη ε επζχλε ηνπ καζεηή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν, πξάγκα ην νπνίν δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ζρνιείνπ ηεο 

θαηαπίεζεο, αιιά νχηε ην θαηαιαβαίλεη ην παηδί ελφο ζρνιείνπ ζην νπνίν ε ειεπζεξία 

θαηαληά αζπδνζία. Ο Κνπληνπξάο ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ θαη ζην πεξηνδηθφ ηνπ, 

πξνζπαζεί λα πηάζεη ηνλ παικφ ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, πξνζεγγίδνληάο ην σο άηνκν ππεχζπλν, κε ππνρξεψζεηο 

θαη αληίζηνηρα δηθαηψκαηα (Υαηδφπνπινο, 1991: 29).  

Σν ηειεπηαίν άξζξν απηήο ηεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο είλαη θαη απηφ γξακκέλν 

απφ ηνλ Μ. Κνπληνπξά θαη θέξεη ηνλ ηίηιν «Γπν Γηαιέμεηο» (ζειίδεο 195 – 197 ηνπ 

πεξηνδηθνχ). Αλαθέξεηαη ζηηο δηαιέμεηο πνπ δφζεθαλ ζε αζελατθέο αίζνπζεο ηεο 

επνρήο απφ δχν βξεηαλίδεο ζπγγξαθείο. Ζ πξψηε, ε Ρεβέθθα Οπέζη, παξνπζίαζε ηε 

ζχγρξνλε ινγνηερληθή θαη πνηεηηθή θίλεζε ηεο ρψξαο ηεο. Ζ δεχηεξε, ε Γνχθηζζα 

ηνπ Άζνιι θαη πξψελ πθππνπξγφο ηεο Μ. Βξεηαλίαο, αζρνιήζεθε κε έλα επίθαηξν 

πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζέκα, ηελ άλνδν ηνπ θαζηζκνχ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. ηελ 

παξνπζίαζε ηεο αλαιχνληαη θνηλά ζηνηρεία θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θαζεζηψησλ 

ηξηψλ θξαηψλ: ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε ηα αίηηα ηεο πνιηηηθήο θαηάπησζεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηθξάηεζε ηνπ 

θαζηζκνχ ήηαλ, θαηά ηελ νκηιήηξηα, δηαθνξεηηθά. ηελ . Έλσζε ην ρακειφ 
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κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο θνηλσλίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε καθξνρξφληα θαηαπίεζε απφ 

ην ηζαξηθφ θξάηνο, επέθεξαλ ηειηθά ηε δηθηαηνξία. ηελ Ηηαιία ε νηθνλνκηθή θξίζε 

ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε αλαξρία ηεο ζνζηαιηζηηθήο 

παξάηαμεο, επέηξεςαλ ζηνλ Μνπζνιίλη λα πάξεη ρσξίο αληίζηαζε ηελ εμνπζία ζην 

γεηηνληθφ καο θξάηνο. Σέινο, ζηε Γεξκαλία ε θαρππνςία θαη ην ρακειφ εζηθφ ησλ 

γεξκαλψλ κεηά ηελ ήηηα ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε θξίζε ηνπ 

ζνζηαιηζκνχ θαη ε πξνπαγάλδα ηνπ Υίηιεξ θαηά ησλ Δβξαίσλ θαη ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο, δηακφξθσζαλ ηηο ζπλζήθεο επηθξάηεζεο ηνπ 

θαζηζκνχ ζηε ρψξα. Κνηλέο ζπλέπεηεο ζε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο 

απνηέιεζαλ ε παξαβίαζε ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ, ε 

θίκσζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηχπνπ θαη ηεο δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ (πνιηηηθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ, επηζηεκνληθψλ), ε θαηάξγεζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ειεχζεξσλ 

εθινγψλ θαη ε επηζηξάηεπζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ απφ ηηο θαζηζηηθέο 

λενιαίεο γηα ζθνπνχο εζληθηζηηθνχο, καθξηά απφ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

νκαιήο εζηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο αλάπηπμεο.  

Γηαθνξά ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο απνηειεί ε πνιηηηθή νληφηεηα ηνπ θάζε 

θξάηνπο. ην νβηεηηθφ είλαη ε έλλνηα ηεο ηάμεο ελψ ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ Ηηαιία 

απηή ηνπ έζλνπο. Ζ εηζεγήηξηα πξνέβιεπε (φπσο θαη απνδείρηεθε ηειηθά) ηελ 

εκπινθή ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο ζε λέεο πνιεκηθέο αληηπαξαζέζεηο κε γείηνλεο 

ιανχο, ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο εζληθηζηηθέο ηνπο θηινδνμίεο. Αληίζεηα γηα ην 

νβηέη πξνζέβιεπε κηα πην ιανθξαηηθή θαη θηινιατθή εμέιημή ηνπ.  

Ο Κνπληνπξάο θιείλεη ηελ αλαθνξά ηνπ ζηελ ηειεπηαία δηάιεμε δειψλνληαο 

ηελ ππνρξέσζε ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ, θαη θαη’ επέθηαζε φισλ ησλ δεκνθξαηηθψλ 

δπλάκεσλ ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ηεο Δπξψπεο γεληθφηεξα, λα εξγαζηνχλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο δηάδνζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ θαη αξρψλ. Σν έξγν απηφ πξέπεη 

λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ, ηηο πγηείο πνιηηηθέο δπλάκεηο 

θαζψο θαη ηνλ ηχπν. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ ιανχ πξνο ηελ 

επηδίσμε φρη κφλν ηεο αηνκηθήο αιιά θαη ηεο ζπιινγηθήο επεκεξίαο κέζσ ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο (Κνπληνπξάο, 1936: 197). 

Καη ζε απηφ ην ηειεπηαίν άξζξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο 

αλαδεηθλχεηαη ε επαηζζεζία ηνπ Κνπληνπξά ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δεκνθξαηία, ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηνλ ξφιν πνπ 

κπνξεί θαη πξέπεη λα δηαδξακαηίζεη ην ζρνιείν θαη φινο ν πλεπκαηηθφο θφζκνο ηεο 

επνρήο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Ο Κνπληνπξάο επεξεαζκέλνο θαη απηφο 

απφ ην βαξχ πνιηηηθφ θιίκα ησλ θαηξψλ ηνπ (ηηο αιιεπάιιειεο αιιαγέο 

θπβεξλήζεσλ θαη ηα θηλήκαηα πνπ ζηξέθνληαη θαηά ηεο δεκνθξαηίαο), απφ ηηο 

θνηλσληθέο αλαηαξάμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη απφ ηηο αξλεηηθέο δηεζλείο 

ζπγθπξίεο ηεο επνρήο, δηέβιεπε φηη ε ρψξα ηνπ θηλδχλεπε απφ ηελ επηβνιή ελφο 

δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο θαη πξνζπαζνχζε κε ηα ζέκαηα πνπ αλαδείθλπε ζην 

πεξηνδηθφ ηνπ λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ψζηε λα αλαιάβνπλ σο 

ελεξγνί πνιίηεο ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκνθξαηίαο. 

 

2.4. Γ) Γιωζζηθά  
Ο Κνπληνπξάο επέιεμε ηνλ ηίηιν «Γισζζηθά» γηα κηα κηθξή ζεκαηηθή ελφηεηα ηνπ 

πεξηνδηθνχ ηνπ ε νπνία πεξηειάκβαλε ηέζζεξα (4) άξζξα. Σνλ ηίηιν απηφ δηαηεξψ 

θαη ζε απηήλ ηελ ππνελφηεηα αλάιπζεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Γχν απφ ηα άξζξα ηεο είλαη 

γξακκέλα απφ ηνλ Μίιην Κνπληνπξά (ζειίδα 40, «Γισζζηθά» θαη «Σν ηνληθφ 

δήηεκα»), έλα απφ ηνλ Διηζαίν Γηαλίδε (ζει. 70 – 73 κε ηίηιν «Σα ζηξαβνπαηήκαηα 
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ηνπ Γισζζηθνχ αηζζήκαηνο» - ε εηζαγσγή ηνπ, ζει. 70 είλαη ηνπ Κνπληνπξά) θαη έλα 

απφ ηνλ Κ. Μ. Μηραειίδε (ζει. 157 – 158 κε ηίηιν «Γισζζηθά. Κνηηάδσ»). 

 χκθσλα κε ηνλ αξρηζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνχ, ζηελ ελφηεηα απηή ζα 

ζπδεηνχληαη θαη ζα θαηαγξάθνληαη νη γισζζηθέο απνξίεο θαη γεληθφηεξα ηα δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε δεκνηηθή γιψζζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Κνπληνπξάο ζην νκφηηηιν 

εηζαγσγηθφ άξζξν ηεο ελφηεηαο θάλεη ιφγν γηα νξζνγξαθηθφ ράνο  ζηνλ γξαπηφ ιφγν 

ηεο ρψξαο καο, εμαηηίαο ηεο παξάιιειεο ρξήζεο ηεο θαζαξεχνπζαο θαη ηεο 

δεκνηηθήο, νη νπνίεο κάιηζηα δελ έρνπλ έλα κφλν ζπγθεθξηκέλν ηχπν αιιά 

παξνπζηάδνπλ πνιιέο παξαιιαγέο. Εεηάεη ινηπφλ ηε ζπλεξγαζία ησλ αλαγλσζηψλ 

ηνπ, παξάιιεια κε ηε ζπκβνιή φπσο ππφζρεηαη πνιιψλ έγθπξσλ γισζζνιφγσλ, 

ψζηε λα κπεη κηα ηάμε ζε απηήλ ηελ άλαξρε γισζζηθή θαηάζηαζε. Θέηεη σο ζηφρν ηε 

γισζζηθή νκνηνκνξθία ζην πεξηνδηθφ ηνπ, αλαγλσξίδνληαο βέβαηα φηη θάηη ηέηνην 

δελ είλαη εχθνιν. Εεηάεη γη απηφλ ηνλ ιφγν πεηζαξρία, ηελ νπνία ζεσξεί αλαγθαία 

ψζηε ε Παηδεία λα δψζεη ην γισζζηθφ παξάδεηγκα γηα ηελ ηειηθή αλακφξθσζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο (άιισζηε ην πεξηνδηθφ ηηηινθνξείηαη σο «φξγαλν αλακνξθσηηθήο 

παηδαγσγηθήο πξνζπάζεηαο»20). ηα πιαίζηα απηήο, ππφζρεηαη φηη ζην ηέινο ηνπ θάζε 

έηνπο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ ζα θαηαξηίδεηαη ζρεηηθφ νξζνγξαθηθφ ιεμηθφ ησλ 

γισζζηθψλ ηχπσλ πνπ ζπδεηήζεθαλ θαη θαηέιεμαλ ζηελ νξζφηεξε δηαηχπσζε θαη 

γξαθή ηνπο (Κνπληνπξάο, 1936: 40). 

Δηδηθφηεξε είλαη ε αλαθνξά ηνπ Κνπληνπξά ζην ηνληθφ δήηεκα (άξζξν ζει. 

40 θαη εηζαγσγή άξζξνπ ζειίδαο 70). Σν ηειεπηαίν απνηειεί ην θπξίαξρν ζέκα πνπ 

ζπδεηείηαη ζε απηήλ ηελ ζεηξά άξζξσλ θαη γη απηφ ζα αζρνιεζνχκε εθηελέζηεξα κε 

απηφ ζηελ παξνχζα κειέηε.  

Χο απψηεξν ζηφρν ηνπ πεξηνδηθνχ ν Κνπληνπξάο νξίδεη ηελ θαηάιεμε ζε έλα 

επξέσο απνδεθηφ ηνληθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηελ πξφηαζή ηνπ πξνο ηνλ 

δεκνζηνγξαθηθφ, ζπγγξαθηθφ θαη επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο επνρήο. Κάηη ηέηνην ζεσξεί 

φηη ζα ζπκβεί κφλν κε γφληκε ζπδήηεζε φισλ ησλ πξνηάζεσλ, καθξηά απφ αηνκηθέο 

ζηξαηεγηθέο (Κνπληνπξάο, 1936: 40).   

Δηδηθφηεξα, ζηε ζειίδα 70 ηνπ πεξηνδηθνχ ν Κνπληνπξάο, πξνινγίδνληαο ην 

άξζξν ηνπ Διηζαίνπ Γηαλίδε, θάλεη κηα ζχληνκε θξηηηθή ζηηο απφςεηο ηνπ ηειεπηαίνπ 

γχξσ απφ ην ηνληθφ δήηεκα, νη νπνίεο φπσο καο πιεξνθνξεί ηαπηίδνληαη κε απηέο ηεο 

Μαξίαο Ακαξηψηνπ ζην έξγν ηεο «Σν Γξάςηκν θαη ε Αγσγή» (Κνπληνπξάο, 1936: 

70). Ο Κνπληνπξάο θξηηηθάξεη ηελ πξφηαζε ηνπ Γηαλίδε γηα κε ρξήζε ηνληθνχ 

ζπκβφινπ ζηηο ιέμεηο πνπ ηνλίδνληαη ζηε ιήγνπζα. Κάηη ηέηνην, ππνζηεξίδεη ν 

ζπληάθηεο ηεο Παηδείαο, ζα κπέξδεπε ηνπο Έιιελεο, νη νπνίνη, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

Γάιινπο πνπ εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα πνπ πξνηείλεη ν Γηαλίδεο, ηνλίδνπλ ηηο ιέμεηο 

ζε ζπιιαβέο πην πάλσ απφ ηε ιήγνπζα. Υαξαθηεξηζηηθά ν Κνπληνπξάο αλαθέξεη φηη 

αθφκε θαη ηα παηδηά ηα νπνία δε γλσξίδνπλ κηα ιέμε, απζφξκεηα φηαλ ηελ 

πξσηνδηαβάδνπλ, ηελ ηνλίδνπλ ζε άιιεο ζπιιαβέο θαη φρη ζηελ ηειεπηαία. Καηαιήγεη 

ν ζπληάθηεο ηνπ πεξηνδηθνχ φηη πξνζσπηθή ηνπ άπνςε απνηειεί ε ρξήζε ελφο κφλν 

ηνληθνχ ζπκβφινπ ην νπνίν λα κπαίλεη κφλν ζηε ζπιιαβή πνπ ηνλίδεηαη εθ θπζηθνχ 

ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Θέηεη σο επηρείξεκα ηνπ ηελ επθνιφηεξε πηνζέηεζε ηνπ 

παξαπάλσ θαλφλα απφ ηνπο κηθξνχο θαη κεγαιχηεξνπο αλαγλψζηεο, γεγνλφο ην νπνίν 

ζα ηνπο βνεζήζεη λα ζπγθεληξψλνληαη απξφζθνπηα ζην λφεκα ησλ θεηκέλσλ πνπ 

δηαβάδνπλ ρσξίο λα αζρνινχληαη κε αλνχζηνπο γξακκαηηθνχο ηχπνπο (Κνπληνπξάο, 

1936: 70). 

                                                           
20 Βιέπε εμψθπιιν πεξηνδηθνχ Σφκνο Α΄ - Φπιιάδην 7 – 8, Ηνχιεο – Αχγνπζηνο 1936. 
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Με αθνξκή ηα παξαπάλσ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην ηνληθφ δήηεκα 

απαζρφιεζε απφ πνιχ λσξίο ηνλ θηινινγηθφ θαη αθαδεκατθφ ρψξν ηεο επνρήο. Απφ 

ηνπο πξψηνπο πνπ αηηήζεθε ηνληθή κεηαξξχζκηζε ην 1909 ήηαλ ν εθπαηδεπηηθφο Γ. 

Παπαζσηεξίνπ, γεληθφο επηζεσξεηήο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη ηκεκαηάξρεο 

αξγφηεξα ηεο δεκνηηθήο παηδείαο. Απφ ην 1913 αξρίδνπλ λα αθνχγνληαη πην έληνλεο 

θσλέο επί ηνπ ζέκαηνο απφ παλεπηζηεκηαθνχο, αλψηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 

αληηπξνζψπνπο ηνπ πλεπκαηηθνχ ρψξνπ φπσο ν Υξ. Σζνχληαο, ν Π. Λνξεληδάηνο, ν 

Ν. Υαηδηδάθεο θαη ν Αρ. Σδάξηδαλνο (Σξηαληαθπιιίδεο, η.5, 2002: 463).  

Ο Υαηδηδάθηο πξφηεηλε απφ ην 1911, ζε κειέηε ηνπ θαηαρσξεκέλε ζηελ 

επεηεξίδα ηνπ Δζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ηελ απινπνίεζε ηνπ ηνληθνχ ζπζηήκαηνο 

επεηδή δεκηνπξγνχζε κέγηζηεο δπζθνιίεο ζηνπο κηθξνχο καζεηέο κε ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ θαλφλσλ πνπ ίζρπαλ ηελ επνρή εθείλε. Δπίζεο, κέιε ηεο 

επηηξνπήο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ (αλάκεζα ζηα νπνία ν Αρ. Σδάξηδαλνο, ν Κ. 

Άκαληνο θαη ν θαζεγεηήο Η. Καιηηζνπλάθεο) πξφηεηλαλ ην 1926 ηελ αληηθαηάζηαζε 

κε 1 ηα ελ ρξήζεη 3 ηνληθά ζεκεία, κε ηαπηφρξνλε παξάιεηςε ηεο ςηιήο ψζηε λα 

απινπνηεζεί ε νξζνγξαθία, ηνλίδνληαο φηη δε ζα επέιζεη θακηά κεηαβνιή ζηελ νπζία 

θαη ζηνλ ηζηνξηθφ ραξαθηήξα ηεο γιψζζαο (Σξηαληαθπιιίδεο, η.5, 2002: 464). 

Αθφκε, ζπρλή ήηαλ θαη ε ελαζρφιεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ θαη ησλ 

δειηίσλ ηνπ κε ην ζέκα. Ο Κξηαξάο καο παξαζέηεη απφζπαζκα ςεθίζκαηνο απφ 

δειηίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, κε εκεξνκελία 15 Απξηιίνπ 1919 ην νπνίν 

ππνγξάθνπλ δεκνδηδάζθαινη ηνπ Πεηξαηά. ρεηηθά κε ην ηνληθφ ζχζηεκα, νη 

ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη ζα ήηαλ ηνικεξφ γηα ηελ επνρή ηνπο ε 

νινζρεξήο θαηάξγεζε ησλ πλεπκάησλ, αιιά ζεσξνχλ φηη απνηειεί βήκα πξνφδνπ ν 

πεξηνξηζκφο απηψλ ζηε δηαηήξεζε κφλν ηεο νμείαο ή θάπνηνπ άιινπ ζεκείνπ ην 

νπνίν ζα δειψλεη ηελ ηνληδφκελε ζπιιαβή. Γηα λα εληζρχζνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο 

αλαθέξνπλ φηη ζε ζπγθεθξηκέλν ζπλνδεπηηθφ έληππν ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ην 

νπνίν κνηξάζηεθε ηελ επνρή εθείλε ζηα ζρνιεία ηνπ Πεηξαηά, ζηνπο ηφλνπο 

αλαθέξνληαλ νη 18 απφ ηνπο 33 θαλφλεο ηνπ βνεζήκαηνο (Κξηαξάο, 1987: 108).  

 Δπίζεο, ζην ίδην δειηίν πεξηέρεηαη αλαθνίλσζε ηνπ πλεδξίνπ Δπηζεσξεηψλ 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (κε εκεξνκελία 24 Μαΐνπ 1919) ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε 

αλάγθε γηα «…νινζρεξή θαηάξγεζηλ ησλ πλεπκάησλ θαη ησλ ηφλσλ…» πξνο απνθπγή 

ηεο «… άζθνπνλ θαηαλάισζηλ πνιπηίκνπ ρξφλνπ…» (Γειηίν Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, 

24/5/1919: 109).  Οη ζχλεδξνη πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ελφο ηνληθνχ ζπκβφινπ γηα ηηο 

πνιπζχιιαβεο ιέμεηο θαη θαλελφο γηα ηηο κνλνζχιιαβεο. Σε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε 

ηελ ππνγξάθνπλ 55 επηζεσξεηέο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο (Κξηαξάο, 1987: 109).  

Έλαο άιινο ζηαζψηεο ηνπ κνλνηνληθνχ ήηαλ θαη ν Γεκνζζέλεο Γαληειίδεο. Ο 

Γαληειίδεο (θνηλσληνιφγνο κε ζπνπδέο ζηελ Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή) είρε ηδξχζεη 

ζην Παξίζη ην 1926 ηελ εθεκεξίδα Νέα Φσλή δεκνζηεχνληαο ηα άξζξα ηνπ ζηε 

δεκνηηθή θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην κνλνηνληθφ ζχζηεκα (Κξηαξάο, 2004: 225 – 226). 

Ζ δηθηαηνξία ηνπ Πάγθαινπ (1925 – 1926) δελ επέηξεςε ηελ θπθινθνξία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο ζηελ Διιάδα. Ο Γαληειίδεο είρε ζπλδεζεί ζηελά κε ηνλ 

Φπράξε, φπσο καξηπξνχλ θαη νη επηζηνιέο πνπ έζηειλε ζηνλ έιιελα γισζζνιφγν θαη 

ηηο νπνίεο καο παξαζέηεη ν Κξηαξάο (2004: 223 – 224). Δπίζεο, ν Γαληειίδεο βξέζεθε 

ππνςήθηνο ην 1932 κε ην Αγξνηηθφ θαη Δξγαηηθφ Κφκκα ηνπ Αι. Παπαλαζηαζίνπ, κε 

ην νπνίν φκσο απέηπρε λα εθιεγεί. Ίδξπζε ην χλδεζκν ησλ Νενειιήλσλ, ζσκαηείν 

ηνπ νπνίνπ ε δξαζηεξηφηεηα πεξηνξίζηεθε απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά ην 1936 

(ζεηηθέο αλαθνξέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζσκαηείν θάλεη ν Πάιιεο ζε γξάκκα ηνπ 

πξνο ηνλ Φπράξε κε εκεξνκελία 12 – 3- 1924) (Γεκαξάο, 2007: 42 – 44).  
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ην ζχζηεκα ηνληζκνχ πνπ εθαξκφδεη ν Γαληειίδεο θπξηαξρνχλ δπν αξρέο: 

Πξψηνλ, ε νμεία θαη κφλν απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηνλίζεη ηελ εθάζηνηε ζπιιαβή 

ηεο ιέμεο ε νπνία πξνθέξεηαη εληνλφηεξα. Γεχηεξνλ, βάδνπκε νμεία ζηα πξνθιεηηθά 

ηα νπνία πξέπεη λα μερσξίδνπλ απφ ηα φκνηά ηνπο εγθιηηηθά (Γαληειίδεο, 1934 ζην 

Γεκαξάο, 2007: 42 – 44).   

 Ο Γ. Ξελφπνπινο απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά ην 1925 δηαηππψλεη αθφκε πην 

ξηδνζπαζηηθέο απφςεηο πεξί ηνληθνχ ζπζηήκαηνο. Γισζζηθά βξίζθεηαη πην θνληά 

ζηνλ Φπράξε θαη ζηνλ Πάιιε παξά ζηνπο Γεικνχδν, Γιελφ θαη Σξηαληαθπιιίδε, 

ηνπο νπνίνπο θαηεγνξεί φηη εθείλε ηελ πεξίνδν είλαη «δεκνηηθηζηέο πνπ δελ ζέινπλ λα 

είλαη θαη ςπραξηζηέο» ή θαζψο ιέεη ζηε ζπλέρεηα «είλαη θη απηνί, κα δε ζέινπλ λα 

ιέγνληαη» γηαηί «δελ κπνξεί παξά λα παξαδέρνπληαη πσο πην ζσζηφ, πην ινγηθφ, πην 

επηζηεκνληθφ είλαη ην νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Φπράξε» (Ξελφπνπινο ζην Κξηαξάο, 

1987: 114). Ο Ξελφπνπινο εκθαλίδεηαη ην 1925 έηνηκνο λα ππνζηεξίμεη έλα ηνληθφ 

ζχζηεκα ρσξίο θαζφινπ πλεχκαηα θαη ηφλνπο, κφλν κε κηα νμεία ε νπνία ζα κπαίλεη 

πξνο δηάθξηζε ζηηο ιέμεηο νη νπνίεο αιιάδνπλ ζεκαζία αλάινγα κε ηνλ ηνληζκφ ηνπο 

(π.ρ. πίθξα – πηθξά). Σελ πεξίνδν εθείλε έλα ηέηνηνπ είδνπο αηνληθφ ζχζηεκα 

εθάξκνδε ν Αι. Πάιιεο (Κξηαξάο, 1987: 115). 

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη θαη ν ίδηνο ν Κνπληνπξάο είρε ζίμεη ην δήηεκα ηεο 

ηνληθήο κεηαξξχζκηζεο ήδε απφ ηελ επνρή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Αλψηεξν 

Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο (1930 – 1933). ηελ εηζεγεηηθή 

ηνπ έθζεζε πξνο ην Δθπαηδεπηηθφ Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην κε εκεξνκελία Μάξηηνο 

ηνπ 1931 ππνγξακκίδεη ηα εμήο: «Έρεη σξηκάζεη πηα ε ηδέα κηαο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

νξζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο ην πξαθηηθφηεξν θαη ην απινχζηεξν. Ζ ηνληθή ι.ρ. 

κεηαξξχζκηζε (θαηάξγεζε πλεπκάησλ θαη ηφλσλ θαη δηαηήξεζε ελφο ζεκείνπ κφλν γηα 

λα δείρλεη ηελ ηνληδφκελε ζπιιαβή) έρεη γίλεη ηψξα πηα απαξαίηεηε φρη κνλάρα ησλ 

νπαδψλ ηεο δεκνηηθήο, αιιά θαη πνιιψλ νπαδψλ ηεο θαζαξεχνπζαο» (θαη παξαπέκπεη 

ζηηο πξνηάζεηο ηνπ θαζεγεηή Υαηδηδάθη θαη πνιιψλ άιισλ) «Θα ήηαλ κάιηζηα 

ιππεξφ, πξνζζέηεη, λα θξαηήζνπκε ηελ άρξεζηε θαη αδηθαηνιφγεηε γισζζηθή θαη 

εζληθή απηή παξάδνζε, πνπ επηζσξεχνληαο θαλφλεο θαη εμαηξέζεηο απμάλεη νπζηαζηηθά 

ηνλ φγθν κηαο Γξακκαηηθήο θαη άζθνπα θαη επηβιαβέζηαηα ηαιαηπσξεί ηνπο κηθξνχο 

καζεηέο, ηδίσο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη γεληθά ηεο θνηλσληθή δσή καο» 

(Κνπληνπξάο, 1931 ζην Γεκαξάο, η. Β΄, 1985: 273). 

 Ο Κνπληνπξάο δεηνχζε ηφηε  (1931) ηελ ηνληθή κεηαξξχζκηζε θαη ζε θείκελα 

ηεο θαζαξεχνπζαο. Τπνζηήξηδε θαη άιιεο νξζνγξαθηθέο απινπνηήζεηο νη νπνίεο ελ 

κέξεη αληηζηνηρνχζαλ κε φζα είρε ππνζηεξίμεη παιαηφηεξα ν Μαλφιεο 

Σξηαληαθπιιίδεο. Δίρε πξνηείλεη λα αλαηεζεί ζηνλ ηειεπηαίν ε ζχληαμε κηαο 

γξακκαηηθήο ηεο λέαο ειιεληθήο κε ηνληθή θαη ηππνινγηθή απινπνίεζε. Σν 

Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο είρε ηφηε δερηεί θαηά βάζε ηηο 

νξζνγξαθηθέο απινπνηήζεηο ηνπ Κνπληνπξά θαη επηθπιαζζφηαλ λα ππνβάιεη ζρέδην 

δηαγξάκκαηνο «πεξί γεληθσηέξαο νξζνγξαθηθήο θαη ηδίσο ηνληθήο απινπνηήζεσο ηεο 

δεκνηηθήο γιψζζεο», φπσο ξεηψο αλαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ έγγξαθν (Υαηδφπνπινο, 

1991: 38 – 39). 

Δπίζεο, ν Ησάλλεο Καθξηδήο, θηιφινγνο, κεηέπεηηα θαζεγεηήο ηεο Αξραίαο 

Διιεληθήο Φηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ήδε απφ ην 1927 έγξαθε αλάκεζα 

ζηα άιια θαη γηα ηελ αλάγθε ηνληθήο κεηαξξχζκηζεο ε νπνία ζα έβαδε κηα ηάμε ζηελ 

άλαξρε νξζνγξαθία ηεο γιψζζαο καο (Κξηαξάο, 1987: 162 – 163). Ο Καθξηδήο, 

επηζηήκνλαο κε καθξά πνξεία ζην ρψξν ηεο θηινινγίαο, πηζηφο δεκνηηθηζηήο, 

θπλεγήζεθε ην 1941 γηαηί ηφικεζε λα δεκνζηεχζεη 2 εγρεηξίδηά ηνπ πξνο ηνπο 

θνηηεηέο ηνπ γξακκέλα ζηε δεκνηηθή θαη ζε κνλνηνληθφ ζχζηεκα. Αθνινχζεζε ε 



71 

 

ιεγφκελε «Γίθε ησλ Σφλσλ» ην 1942, ελ κέζσ ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ζηελ Διιάδα, 

θαηά ηελ νπνία ν Καθξηδήο θαηεγνξήζεθε γηα εγθιεκαηηθή σο πξνο ην έζλνο 

ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα επηθέξεη δηραζκφ ηνπ. Αλάκεζα ζηνπο θαηήγνξνχο ηνπ 

ήηαλ ν θνζκήηνξαο ηεο ζρνιήο θαη δηαπξεπήο βπδαληηλνιφγνο Φαίδσλ Κνπθνπιέο 

θαη ν Νηθφιανο Δμαξρφπνπινο, θαζεγεηήο ηεο παηδαγσγηθήο θαη πξφεδξνο ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελψλ. Σν πφξηζκα ηεο επηηξνπήο ε νπνία δίθαζε ηελ ππφζεζε ηνπ 

Καθξηδή ήηαλ θαηαδηθαζηηθφ γηα ηνλ ίδην, θξίλνληάο ηνλ έλνρν γηα ηελ θαηεγνξία ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηεο ζέζεο ηνπ σο θαζεγεηήο κε ζθνπφ ηε δηάδνζε ησλ 

γισζζνινγηθψλ ηνπ ηδεψλ θαη ηελ επηβνιή ηνπο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ. Σειηθά ν 

Καθξηδήο ηηκσξήζεθε κε δηαζεζηκφηεηα δχν κελψλ απφ ηα παλεπηζηεκηαθά ηνπ 

θαζήθνληα (Mackridge, 2013: 380 – 381).  

 Άμην αλαθνξάο απνηεινχλ νη γισζζηθέο απφςεηο ηνπ Μεηαμά γχξσ απφ ην 

ηνληθφ δήηεκα. Ο έιιελαο δηθηάηνξαο σο ππνπξγφο παηδείαο (1938 – 1941) 

θαηνρχξσζε λνκηθά ηε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 

αλέζεζε ζηνλ Μ. Σξηαληαθπιιίδε ηε ζπγγξαθή κηαο λέαο έθδνζεο ηεο λενειιεληθήο 

γξακκαηηθήο. Χο πξνο ην ηνληθφ, ν Σξηαληαθπιιίδεο καο πιεξνθνξεί φηη ε 

ζπληαθηηθή επηηξνπή ηεο Νενειιεληθήο Γξακκαηηθήο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο, ππφ 

ηελ ππνπξγία ηνπ Μεηαμά, αηηήζεθε ηελ ηνληθή απινπνίεζε κε ηδηαίηεξν ππφκλεκά 

ηεο πξνο ην ππνπξγείν (Σξηαληαθπιιίδεο, η. 5, 2002: 464). Ζ ηειεπηαία δελ 

εθαξκφζηεθε ηειηθά παξά κφλν κεηά απφ πνιιά ρξφληα (κφιηο ην 1982) (Κξηαξάο, 

1987: 10).  

Μέζα ινηπφλ ζε απηφ ην θηινινγηθφ θαη επηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ γίλεηαη ην 

1936 ε ζπδήηεζε ζηελ Παηδεία γχξσ απφ ην ηνληθφ δήηεκα. Δίλαη γεγνλφο φηη ην 

ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πεξηνδηθφ είλαη ην πνιπηνληθφ παξφηη ε γιψζζα 

φισλ ησλ ζπγγξαθέσλ είλαη ε δεκνηηθή. Ζ δηαπίζησζε απηή είλαη ελαξκνληζκέλε κε 

ηε δήισζε ηνπ Κνπληνπξά φηη ζην ηέινο θάζε έηνπο θπθινθνξίαο ηνπ πεξηνδηθνχ ζα 

παίξλνληαη νη απνθάζεηο γχξσ απφ ηα γισζζηθά ζέκαηα πνπ ζα έρνπλ ζπδεηεζεί φιε 

ηε ρξνληά θαη απηέο ζα πηνζεηνχληαη απφ ηε ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ σο 

πξφηαζε θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ αθαδεκατθνχ, δεκνζηνγξαθηθνχ θαη θηινινγηθνχ 

θφζκνπ ηεο επνρήο. πσο γλσξίδνπκε ην πεξηνδηθφ δελ πξφιαβε λα θιείζεη έλα έηνο 

θπθινθνξίαο, ψζηε λα πξνβεί ζηηο φπνηεο γισζζηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζα θαηέιεγε ε 

ζπγγξαθηθή νκάδα θαη γη απηφ δελ εληνπίδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ πεξηνδηθνχ θαλέλα 

άξζξν ζε κνλνηνληθφ ζχζηεκα, εθηφο απφ απηφ ηνπ Δ. Γηαλίδε, ην νπνίν παξαηίζεηαη 

απηνχζην απφ πξνγελέζηεξε δεκνζίεπζή ηνπ ζε άιιν έληππν (ζηνλ «Καιιηζετθφ 

Σχπν» κε εκεξνκελία 20/1/1935, βιέπε Κνπληνπξάο, 1936: 70).  

 

2.5. Δ) Δμέιημε ζηελ Παηδαγωγηθή Δπηζηήκε  
Ζ ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ελφηεηα ηηηινθνξείηαη «Δμέιημε ζηελ Παηδαγσγηθή 

Δπηζηήκε». Πεξηιακβάλεη 8 άξζξα ζηα νπνία νη ζπγγξαθείο ηνπο θαηαπηάλνληαη κε 

ζέκαηα θαζαξά παηδαγσγηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ ζεψξεζε ηεο 

ελφηεηαο απηήο μεπεξλάεη ηα ζηελά φξηα ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη κεηαθέξεη ζηνπο αλαγλψζηεο αξρέο, πξαθηηθέο θαη ζεσξεηηθέο 

ζπδεηήζεηο γχξσ απφ αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ γεληθφηεξα ηνλ ρψξν ηεο αγσγήο, ηεο 

παηδείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ ππνςήθησλ 

παηδαγσγψλ.   

 Ζ ελφηεηα πεξηιακβάλεη άξζξα ζε ζπλέρεηεο φπσο απηφ ηεο Ρφδαο Ηκβξηψηε 

(2 άξζξα κε ηίηιν «Μνξθψλνπκε δνχινπο» ζηηο ζει. 17 – 26 θαη 54 – 63 ηνπ 

πεξηνδηθνχ) θαη ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ (4 ζπλέρεηεο κε ηίηιν «Ζ 

νπζία θαη νη κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο  Παηδαγσγηθήο», ζει. ζει. 41 – 54, 99 – 116, 168 – 
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192 θαη 256 – 271 ζην πεξηνδηθφ) ην νπνίν παξαζέηεη ραξαθηεξηζηηθέο παηδαγσγηθέο 

ζρνιέο – ξεχκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ παγθφζκηα δηαλφεζε ηε ζπγθεθξηκέλε επνρή.  

Δπίζεο, ζηελ ελφηεηα απηή εληάζζνληαη 2 αθφκε άξζξα μέλσλ παηδαγσγψλ 

(Μ. Μνληεζφξη θαη Alfred Andreesen ζει. 271 – 282 θαη 248 – 256 αληίζηνηρα) ηα 

νπνία παξαηίζεληαη κεηαθξαζκέλα απφ αξζξνγξάθνπο ηνπ πεξηνδηθνχ θαη ζηα νπνία 

πξνβάιιεηαη ε παηδαγσγηθή ζεψξεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγψλ γηα ηε 

κφξθσζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ (άξζξν Μνληεζφξη) θαη ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(άξζξν Andreesen). 

Σν πξψην απφ ηα άξζξα πνπ εληάζζσ ζε απηήλ ηελ ελφηεηα είλαη ηεο 

ειιελίδαο παηδαγσγνχ Ρφδαο Ηκβξηψηε θαη ρσξίδεηαη ζε 2 ζπλέρεηεο. Σίηινο ηνπ είλαη 

«Μνξθψλνπκε δνχινπο» θαη απφ απηφλ θαηαιαβαίλνπκε φηη ην πεξηερφκελν ηνπ 

άξζξνπ είλαη παηδαγσγηθφ θαη αζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κφξθσζεο. Πξάγκαηη 

ε Ηκβξηψηε εηζάγεη απεπζείαο ηνπο αλαγλψζηεο ζην ζέκα, δειψλνληαο φηη ζα 

αζρνιεζεί κε ηνλ απψηεξν θαη παλαλζξψπηλν ζθνπφ ηεο παηδείαο, ν νπνίνο ζχκθσλα 

κε ηελ ίδηα είλαη ε πξνεηνηκαζία ειεχζεξσλ θαη εζηθά αθεξαίσλ αλζξψπσλ. Σν 

άξζξν φκσο θαηά ηε ζπγγξαθέα ηνπ δελ πξαγκαηεχεηαη κφλν ηνλ παξαπάλσ 

παηδαγσγηθφ ζθνπφ αιιά θαη ην πψο, ελ ηέιεη, ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηα δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, κε ηηο θπξίαξρεο ζε απηά κεζφδνπο, πεηπραίλνπλ αθξηβψο 

ην αληίζεην απνηέιεζκα, ζηεξψληαο απφ ηνπο λένπο αλζξψπνπο ηε δπλαηφηεηα 

ειεχζεξεο βνχιεζεο θαη εζηθήο επζπλεηδεζίαο, κεηαηξέπνληάο ηνπο ζε δνπιηθά 

ππνθείκελα ελφο αλαρξνληζηηθνχ θαη αλειεχζεξνπ ζπζηήκαηνο, κε ηξαγηθέο 

επηπηψζεηο ζηε κεηέπεηηα θνηλσληθή ηνπο αιιειεπίδξαζε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ.  

 Απφ ηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ε Ηκβξηψηε θάλεη ιφγν γηα αλαγθαηφηεηα ξηδηθήο 

αιιαγήο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, κηα αιιαγή ε 

νπνία αλ δελ επέιζεη, είλαη πξνηηκφηεξν ηειηθά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηα 

ηδξχκαηά ηνπ λα πάςεη λα ππάξρεη, ζηακαηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ λα κνιχλεη ην 

πλεχκα ησλ κηθξψλ παηδηψλ (Ηκβξηψηε, 1936: 17). Ζ παξαπάλσ δήισζε ηεο 

ειιελίδαο παηδαγσγνχ ζπκίδεη ηελ αληίζηνηρε ηνπνζέηεζε ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξά 

ζηε ζπιινγή άξζξσλ ηνπ κε ηίηιν «Κιείζηε ηα ρνιεηά» ην 1923 ζηε ιεζβηαθή 

εθεκεξίδα «Κακπάλα» ηνπ ηξαηή Μπξηβήιε (Καξάκελαο, 2005: 23 – 24)21
. ηα 

άξζξα απηά ν Κνπληνπξάο, ελ έηε 1923, πξφηεηλε ζε κηα απνζηξνθή ηνπ ιφγνπ ηνπ 

θαη ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ γηα ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα επέιζνπλ 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ νιηθή θαηάξγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ εθ ηνπ κεδελφο αλαζχζηαζή ηνπ ζε λέεο βάζεηο θαη αξρέο, ψζηε λα 

εμνζηξαθηζηνχλ φια ηα θαθψο θείκελα πνπ νλνκάηηζε (Κνπληνπξάο, 1923: 21 – 46).  

 Ζ Ηκβξηψηε, πξηλ πεξάζεη ζηα αίηηα πνπ θαηά ηελ ίδηα θξελάξνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο κφξθσζεο, θαηαπηάλεηαη ζην λα πεξηγξάςεη επθξηλέζηεξα θαη 

ζχληνκα ηνλ ζθνπφ ηεο. Μάιηζηα, ε θχζε ηνπ ζθνπνχ πνπ ζέηεη έρεη άκεζν 

αληίθηππν θαη ζηα αίηηα πνπ νδεγνχλ ζηελ αδπλακία εθπιήξσζήο ηνπ. Καηά ηελ ίδηα 

κνξθψλσ ζεκαίλεη θαηαζηψ ην παηδί ηθαλφ λα εθπιεξψλεη ην θαζήθνλ ηνπ ζε θάζε 

πεξίζηαζε, νπνηνδήπνηε εκπφδην θαη λα αληηκεησπίζεη. Απηφ φκσο πξέπεη λα γίλεη κε 

απειεπζέξσζε ηεο εζηθήο νξκήο ηνπ, δειαδή ζα πξέπεη ε ζπλείδεζε ηνπ θαζήθνληνο 

λα θπξηαξρεί έλαληη ηεο βνχιεζήο ηνπ. Μφλν αλ ην λεαξφ άηνκν θαηαλνήζεη ην 

εθάζηνηε θαζήθνλ ηνπ σο δηθή ηνπ απφιπηα εζσηεξηθή ελέξγεηα, εμαξηεκέλε 

                                                           
21 Δθηελέζηεξε αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά άξζξσλ ηνπ Κνπληνπξά γίλεηαη ζηε ζεκαηηθή 

ελφηεηα «Κξάηνο θαη Παηδεία» κε αθνξκή ηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ άξζξνπ ηνπ Υ. Θενδσξίδε «Κξάηνο θαη 

Παηδεία – Δθεί πνπ θηάζακε». 
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νιφηεια απφ ηε ζέιεζή ηνπ θαη ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο, ζα επηηεπρζεί ν 

ζθνπφο ηεο κφξθσζεο ζε φιν ην εχξνο θαη ηελ νπζία ηνπ (Ηκβξηψηε, 1936: 18).  

 Καηά ηελ Ηκβξηψηε εκπφδηα ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζηέθνπλ δχν 

ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη – πξαθηηθέο, νη νπνίεο θαηά θφξνλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο ηεο. Ζ επίθιεζε ηεο απζεληίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο πεηζνχο ησλ καζεηψλ θαη ε ρξήζε ησλ αληακνηβψλ θαη ηηκσξηψλ 

αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε.  

 Ζ αξζξνγξάθνο επηδηψθεη λα απνδνκήζεη θαη ηηο δπν παξαπάλσ επηινγέο ζηηο 

νπνίεο θαηαθεχγνπλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί.  

 ζνλ αθνξά ηελ επίθιεζε ηεο απζεληίαο ηελ ηαπηίδεη κε ηελ ηπθιή ππαθνή 

ζε έλα άηνκν, ην νπνίν ζεσξψληαο φηη θαηέρεη ηελ απφιπηε αιήζεηα, δεηά απφ ηα 

παηδηά άθξηηα λα αθνινπζήζνπλ ηηο πξνζηαγέο ηνπ. κσο εζηθά ειεχζεξνο θαη 

αλεμάξηεηνο άλζξσπνο είλαη φπσο αλαθέξακε απηφο πνπ αλεκπφδηζηα ιακβάλεη 

απνθάζεηο, εκπλεφκελνο απφ εζσηεξηθή εζηθή παξφξκεζε θαη γλσξίδνληαο ην ηη 

είλαη ζσζηφ θαη ηη επηβιαβέο γηα ηνλ ίδην θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ απζεληία ζηεξεί 

ην παηδί απφ απηφ ην πλεπκαηηθφ αγαζφ, κεηαηξέπνληάο ην ζε ππνθείκελν εθηέιεζεο 

πξνζηαγψλ κε ζθνπφ ηελ πεηζαξρία. Αθφκε θαη αλ ε εθηεινχκελε πξάμε είλαη θαηά 

ηχρε εζηθά ζσζηή απηφ δελ ην γλσξίδεη ν καζεηήο θαη έηζη ε αμία ηεο πξάμεο 

αθπξψλεηαη. Καηά ηε δνγκαηηθή κάιηζηα απηή ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ειινρεχεη θαη έλαο αθφκε θίλδπλνο. Σν παηδί αξγά ή γξήγνξα, φηαλ ε θξίζε ηνπ 

σξηκάζεη, ζα θαηαιήμεη ζε έλαλ εζηθφ ζθεπηηθηζκφ, θαηαιαβαίλνληαο φηη ζε 

νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο απαηήζεθε απφ ην θχξνο κεξηθψλ εζηθψλ παξαγγεικάησλ. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν φκσο ζα αληηιεθζεί φηη νη πξνζηαγέο απηέο δελ είραλ θαλέλα θχξνο 

θαη ηφηε ζα ράζεη ζπλνιηθά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηηο εζηθέο αμίεο (Ηκβξηψηε, 1936: 

22). 

Ζ επηκνλή ηεο Ηκβξηψηε ζηελ αμία ηεο εζηθήο εζσηεξηθήο παξφξκεζεο σο 

θίλεηξν γηα ην πψο πξέπεη λα άγνληαη νη άλζξσπνη απφ ηε λεαξή αθφκε ειηθία ηνπο, 

παξαπέκπεη ζε αληίζηνηρεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ γεξκαλνχ παηδαγσγνχ G. 

Kerschensteiner, γηα ηνλ νπνίν σο παηέξα ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν έρνπκε θάλεη πνιιέο αλαθνξέο ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Ο Kerschensteiner αλαγλσξίδεη πνιιά ηδαληθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κφξθσζεο, 

κε θπξηφηεξν φκσο (πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη φια ηα άιια) απηφ ηεο θαιιηέξγεηαο 

ηεο εζηθήο θαη απηφλνκεο πξνζσπηθφηεηαο ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο 

απφιπηεο αμίεο. Μάιηζηα ε κφξθσζε θαηά ηνλ γεξκαλφ παηδαγσγφ δελ πξέπεη λα 

είλαη απζαίξεηε ελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, αιιά λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ελ 

δπλάκεη δεκηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή. ε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ηα αηνκηθά φζν θαη ηα θνηλσληθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ. Ζ αγσγή πξνεηνηκάδεη ην άηνκν αξρηθά γηα ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία εληάζζεηαη, 

αξγφηεξα γηα ην έζλνο ζην νπνίν αλήθεη θαη θαη’ επέθηαζε γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα. 

Ζ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, νθείιεη λα 

ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. 

Δπίζεο, ε εζσηεξηθή εζηθή παξφξκεζε, ηελ νπνία επηθαιείηαη ε Ηκβξηψηε, 

ζπκίδεη ηελ εζσηεξηθή παξφξκεζε σο πξνο ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα αληηθείκελα 

κάζεζεο πνπ δηαθεξχζζεη ν Kerschensteiner. Καηά ηνλ ίδην ε εθπαίδεπζε έρεη γλήζηα 

κνξθσηηθή αμία φηαλ είλαη αιεζηλή, δειαδή φηαλ είλαη ππεξεζία επηηέιεζεο ελφο 

έξγνπ θαη ζηνρεχεη ζε απνηέιεζκα επηδηψθνληαο ην ηέιεην. ην ζρνιείν ηα παξαπάλσ 

έρνπλ εθαξκνγή φηαλ πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε ηνπ απηελεξγνχ καζεηή, δειαδή ηνπ 

καζεηή πνπ είλαη θηλνχκελνο απφ ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, πνπ ελεξγεί 

νξηζκέλεο θνξέο απφ κφλνο ηνπ, απφ εζσηεξηθή παξφξκεζε θαη φρη απφ έγεξζε ηνπ 
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ελδηαθέξνληνο ηνπ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δάζθαιν (ζπλήζεο πξαθηηθή ηνπ παιαηνχ 

ζρνιείνπ). Με ηνλ ηξφπν απηφλ θαηαλνεί θαιχηεξα ηα θπζηθά θαη θνηλσληθά 

θαηλφκελα, αθφκε θαη ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο, αθνχ φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ 

πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα, κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ ηξηβήο θαη φρη ζεσξεηηθά 

δηαβάζκαηα ρσξίο πξαθηηθή εθαξκνγή. Ζ εξγαζία γίλεηαη ραξά, θπζηθή εμέιημε ηεο 

δσήο ηνπ θαη φρη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (απφ ην δάζθαιν πξνο ην καζεηή) 

επηβαιιφκελε θαηάζηαζε. Ο ραξαθηήξαο ησλ αλζξψπσλ ελδπλακψλεηαη κέζσ 

δεμηνηήησλ ηηο νπνίεο απνθηά, φπσο ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ ηζρχ ηεο βνχιεζήο ηνπ, 

ηελ επαηζζεζία θαη ηελ ηάζε λα δηεξεπλά θαη λα κε δέρεηαη ηε γλψζε άθξηηα σο έλα 

έηνηκν πξντφλ (Kerschensteiner ζην Κνληνκήηξνο, 2006: 247 – 251). 

Δλάληηα ζηελ απζεληία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηελ νπνία θαηαδηθάδεη ε Ηκβξηψηε 

ζην άξζξν ηεο, ζε γλσζηηθά αιιά θαη εζηθά ζέκαηα, ηάρηεθε έλαο αθφκε γεξκαλφο 

παηδαγσγφο, ν Hermann Lietz. Ο ηειεπηαίνο, ζηα παηδαγσγεία πνπ ίδξπζε θαη 

εξγάζηεθε θαη ν ίδηνο, έζεζε ζην επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ην παηδί θαη 

ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ, επηθπιάζζνληαο έλα ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ θαη θπξίσο 

βνεζεηηθφ γηα ηνλ δάζθαιν. Απηφο θαζνδεγνχζε έληερλα ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, 

ρσξίο φκσο λα απνκνλψλεη ηα παηδηά ζε ξφιν παξαηεξεηψλ θαη αθξναηψλ, αιιά 

αληηκεησπίδνληάο ηα σο ζθεπηφκελα άηνκα, ηα νπνία κε ηηο δεκηνπξγηθέο 

παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ηνπο είραλ ξφιν ζπλδηακνξθσηηθφ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: κγ΄ - κδ΄). Παξφκνηεο πξαθηηθέο 

αθνινχζεζε θαη ν Κνπληνπξάο ζην Γηδαζθαιείν ηνπ, κε ηηο γλσζηέο νκάδεο εξγαζίαο 

θαη εηδηθνηήησλ ηηο νπνίεο θαζηέξσζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ ηδξχκαηνο 

πνπ δηεχζπλε.  

Πεξλψληαο μαλά ζηελ αλάιπζε ηνπ άξζξνπ ηεο Ηκβξηψηε, ζηεθφκαζηε ζηα 

επηρεηξήκαηα πνπ ζέηεη γηα λα απνδνκήζεη θαη ηε δεχηεξε ζηξαηεγηθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πνιινί εθπαηδεπηηθνί (αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο), απηήλ ηεο ρξήζεο 

αληακνηβψλ θαη ηηκσξηψλ ψζηε λα επηηχρνπλ επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηε 

δηαδηθαζία δηαπαηδαγψγεζεο ησλ καζεηψλ. 

Πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη ηελ νπζία ηεο παηδαγσγηθήο αξρήο ηεο αληακνηβήο, 

ε Ηκβξηψηε γξάθεη φηη φζνη ηελ απνδέρνληαη είηε δελ πηζηεχνπλ ζηελ εζηθή 

εζσηεξηθή νξκή ηνπ αλζξψπνπ, θαη γη απηφ απαηηνχληαη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα γηα λα 

νδεγεζεί απηφο ζε εζηθέο πξάμεηο, είηε ζεσξνχλ πσο ε νξκή απηή ππάξρεη αιιά είλαη 

πνιχ αδχλαηε δπζθνιεχνληαο ην άηνκν λα θαζνξίζεη ηε βνχιεζή ηνπ θαη θάλνληαο 

αλαγθαίν ην δπλάκσλα ηεο κε ρξήζε βνεζεηηθψλ κέζσλ. Αλ φκσο ρξεζηκνπνηνχκε 

ην κέζν ησλ αληακνηβψλ θαη ησλ ηηκσξηψλ γηα λα επηηχρνπκε εζηθά απνηειέζκαηα, 

ειινρεχεη ν θίλδπλνο ην παηδί λα θάλεη ρξήζε ηεο πνλεξηάο ηνπ γηα λα απνθχγεη ηηο 

νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο θαη λα επηηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ρσξίο λα πηνζεηεί 

ην πξαγκαηηθφ εζηθφ λφεκα θαη πεξηερφκελφ ηνπ. Αλ πάιη νη πνηλέο είλαη πνιχ 

απζηεξέο θαη δελ επηηξέπνπλ ζε θαλέλαλ λα μεθχγεη, ηφηε απηνκάησο ράλεηαη ε εζηθή 

θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη ν θφβνο, ζπλαίζζεκα ην νπνίν απέρεη παξαζάγγαο απφ ηελ 

παηδαγσγηθή πξάμε, αιιά θαη γεληθφηεξα απφ ηελ αλζξσπηζηηθή ζεψξεζε ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ αξζξνγξάθνο ηνλίδεη φηη ην εζηθφ θαζήθνλ δελ κπνξεί λα απνηειεί κηα 

θαηεγνξηθή πξνζηαγή, ηεο νπνίαο ε αλαγθαηφηεηα θαη ην θχξνο ζα θαζνξίδνληαη απφ 

ηηο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα έρεη ε εθηέιεζή ηεο. ην ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο 

δελ πξέπεη λα επηβηψλνπλ ινγηθέο ηνπ δνχλαη θαη ιαβείλ, γηαηί κπνξεί λα 

κεηαηξέςνπλ ηα παηδηά ζε ηδηνηειή ππνθείκελα ηα νπνία ζα άγνληαη κφλν απφ ηα 

ππνθεηκεληθά πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη ηελ πξφζθαηξε επηπρία ηνπο. Ρφινο 

ηνπ παηδαγσγνχ είλαη λα εκπλεχζεη ηνπο καζεηέο ηνπ λα πξάηηνπλ ην εζηθφ ηνπο 
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θαζήθνλ αθφκε θαη φηαλ ην αηνκηθφ ηνπο ζπκθέξνλ ζίγεηαη. Κάηη ηέηνην δελ κπνξεί 

λα ελαξκνληζηεί ζε ινγηθέο αληακνηβψλ θαη ηηκσξίαο (Ηκβξηψηε, 1936: 24 – 26).  

ην δεχηεξν κέξνο ηνπ άξζξνπ ηεο ε Ηκβξηψηε επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζην 

ζέκα ησλ ηηκσξηψλ θαη ηεο ζσζηήο ρξήζεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ απηέο ζηα πιαίζηα 

κηαο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Αλαδεηεί ηνλ ηξφπν ψζηε νη ηειεπηαίεο λα κελ 

απνζαξξχλνπλ ή λα ηξνκάδνπλ ηνπο καζεηέο, δεκηνπξγψληαο ηνπο ζπλαηζζήκαηα 

θφβνπ, αιιά λα ηνπο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ φηη νη ελέξγεηεο ηνπ θάζε αηφκνπ 

έρνπλ αξλεηηθέο ή ζεηηθέο ζπλέπεηεο αλάινγα κε ηελ πνηφηεηά ηνπο. Λεπηή γξακκή 

ηζνξξνπίαο ζε απηφ ην ζθεπηηθφ απνηειεί ε ρσξίο ρξήζε βίαο θπζηθνπνίεζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ σο επαθφινπζα ησλ αληίζηνηρσλ πξάμεσλ ησλ καζεηψλ. ε 

απηήλ ηε ζεψξεζε δε ρσξάλε ινγηθέο αληεθδίθεζεο, εθθνβηζκνχ θαη 

απηαξρηθφηεηαο, αιιά απφ πξηλ μεθάζαξε παξνπζίαζε ζηνλ καζεηή ησλ επηινγψλ 

ηνπ. Ο ηειεπηαίνο πξέπεη λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ πξάμεψλ ηνπ ρσξίο 

ππεθθπγέο θαη δηθαηνινγίεο.  

Καηά ηελ Ηκβξηψηε γηα λα επηηχρεη ν εθπαηδεπηηθφο λα εκπλεχζεη ζηα λέα 

άηνκα εζηθή ζπκπεξηθνξά νθείιεη λα είλαη ν ίδηνο πξφηππν, θαζνδεγεηήο θαη 

εκπλεπζηήο απηήο ηεο επαγγειιφκελεο ελάξεηεο πνξείαο. Ο καζεηήο ηφηε απφ κφλνο 

ηνπ ζα πξνζηξέμεη πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζα ηνλ εκπηζηεπηεί θαη ζα εκπλεπζηεί απφ 

ην παξάδεηγκά ηνπ, δεηψληαο λα ηνπ κνηάζεη. ηελ νπζία νη πξάμεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζα ιεηηνπξγήζνπλ γηα ην παηδί σο έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ 

εζηθνχ λφκνπ (Ηκβξηψηε, 1936: 59 – 62).  

Οη παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο ηεο Ηκβξηψηε ζην ζέκα ησλ ηηκσξηψλ θαη ησλ 

ακνηβψλ παξνπζηάδνπλ κεγάιε νκνηφηεηα κε ηελ παηδαγσγηθή ηαθηηθή πνπ 

αθνινχζεζε ζην ίδην δήηεκα ν Μ. Κνπληνπξάο θαηά ην δηάζηεκα πνπ δηεχζπλε ην 

Γ.Θ.Θ.  Δίλαη πνιχ ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηελ άπνςε ηνπ έιιελα παηδαγσγνχ γηα ην 

παξαπάλσ δήηεκα κέζα απφ ηηο γξαπηέο καξηπξίεο πνπ έρνπκε απφ ηε ζπιινγή 

άξζξσλ πνπ παξαζέηεη ν Α. Γεκαξάο ζην έξγν ηνπ Μίιηνο Κνπληνπξάο: Κιείζηε ηα 

ζρνιεηά (εθπαηδεπηηθά άπαληα).  

πγθεθξηκέλα ν Κνπληνπξάο, ζε γξαπηφ ηεθκήξην πνπ παξαζέηεη ν Γεκαξάο, 

μεθηλάεη ηε ξεηνξηθή ηνπ γηα ην ζέκα ηεο ηηκσξίαο ζηελ εθπαίδεπζε θάλνληαο κηα 

δξηκεία θξηηηθή  ζηελ απαγνξεπηηθή θπζηνγλσκία πνπ απηή έρεη θαη ζηηο βιαβεξέο 

ζπλέπεηεο πνπ πξνθαιεί ζην άηνκν. Σα απνηειέζκαηα απηά είλαη έθδεια ζηελ 

ςπρνζσκαηηθή ππφζηαζε ησλ παηδηψλ, κε αληίθηππν ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

θπζηνινγηθήο θαη ειεχζεξεο εμέιημήο ηνπο.  Κξηηηθάξεη ηνλ Μσζατθφ λφκν θαη ηνλ 

ραξαθηεξίδεη σο έλαλ απαγνξεπηηθφ δεθάινγν. χκθσλα κε ηνλ Κνπληνπξά, ηέηνηνπ 

είδνπο ηαθηηθέο επηβνιήο ηεο πεηζαξρίαο πξέπεη λα εθιείπνπλ απφ ην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Αλη’ απηνχ πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή ηεο ζηαδηαθήο δηφξζσζεο ηνπ 

ζθάικαηνο κέζσ αδηφξαησλ πνηλψλ νη νπνίεο δελ πξνθαινχλ δπλαηά θαη αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα. Γηα παξάδεηγκα κέζα ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο πξνηείλεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο απνκάθξπλζεο ηνπ παξαβάηε απφ ηελ νκάδα θαη απφ ηηο εθδειψζεηο 

ηεο, σο θπζηθή ζπλέπεηα ησλ πξάμεψλ ηνπ. Με απηέο ηηο ηαθηηθέο πξνζπαζνχζε λα 

εθαξκφζεη ζην Γηδαζθαιείν κηα δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα λα 

ραίξνληαη ηελ ειεπζεξία ηνπο, λα δεκηνπξγνχλ ρσξίο λα ππάξρεη ε θαθψο ελλννχκελε 

ειεπζεξία ηνπ λα δηαιχνπλ. Απψηεξε θαη αλψηεξε επηδίσμε ήηαλ ε άζθεζε ησλ 

θνξηηζηψλ ζηελ αγσγή πξνο έλα επξχηεξν θαζήθνλ, ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ζπλφινπ 

(ζρνιηθνχ θαη θαη’ επέθηαζε θνηλσληθνχ) κέζα απφ ην επάγγεικα θαη ηελ απηφ-

ηειεηνπνίεζε ηνπο (Κνπληνπξάο ζην Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 189 – 192). αθψο ζηα 

παξαπάλσ βιέπνπκε επηξξνέο ηνπ Kerschensteiner ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ν 

Κνπληνπξάο ηελ έλλνηα ηεο πεηζαξρίαο θαη  ηεο ζπκκφξθσζεο ζηνπο λφκνπο γηα ην 
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θνηλφ φθεινο. Ο γεξκαλφο παηδαγσγφο είρε επεξεαζηεί απφ ηηο απφςεηο ηνπ Πιάησλα 

γηα ηελ ηδαληθή πνιηηεία θαη νξακαηηδφηαλ κηα ηέηνηνπ είδνπο θνηλσλία 

πξνζαξκνζκέλε φκσο ζηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο ηνπ. Απηή ε θνηλσλία ζα 

ιεηηνπξγνχζε δεκηνπξγηθά κέζα ζε έλα αλζξσπηζηηθφ θξάηνο ζην νπνίν ε βία δε ζα 

ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ επηβνιή ησλ λφκσλ, αιιά ε εζηθή απηνλνκία ηνπ αηφκνπ ζα 

απνηεινχζε χςηζην αγαζφ ηεο αγσγήο ηνπ πνιίηε θαη ζα νδεγνχζε ζηελ εζηθνπνίεζε 

ηνπ θξάηνπο (Κνληνκήηξνο, 2006: 232).    

ζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ ακνηβψλ, απφ ηα γξαθφκελα ηνπ Κνπληνπξά 

θαηαιαβαίλνπκε φηη ν ηειεπηαίνο πξνζπαζνχζε λα ηηο ζπλδέζεη κε ςπρνινγηθνχο 

ζπλεηξκνχο. Πξνθαινχζε ηα παηδηά λα ελεξγήζνπλ γηα λα αληακεηθζνχλ. Απνδεηνχζε 

ηνλ εζηζκφ ηνπο ζε θαιέο πξάμεηο. Γελ επηθξνηνχζε φκσο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ 

δεισκέλε αληακνηβή, νχηε ηα δψξα, δειαδή ηελ εμαγνξά κε πιηθά ή άπια αγαζά 

(ζηα ηειεπηαία θαηαηάζζεη θαη ηελ ππφζρεζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ γηα ηνλ Παξάδεηζν). 

Αληί απηψλ πξφηεηλε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνδνρή απφ ην ζχλνιν ηεο νκάδαο, ηηο 

δίθαηεο θξίζεηο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ησλ παηδηψλ 

(κάζεζε ζπλδεδεκέλε κε ηα εζσηεξηθά ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ). Έλαο θαιφο 

ιφγνο, έλα λεχκα επηδνθηκαζίαο, κηα ρεηξνλνκία εκπηζηνζχλεο γεκίδεη ην παηδί κε 

επηπρία θαη ραξά (Κνπληνπξάο ζην Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 189 – 192). Δθηφο απηψλ, 

φπσο καο απνθαιχπηνπλ νη ίδηεο νη καζήηξηέο ηνπ ζην αθηέξσκα πξνο ηηκή ηνπ, ζε 

εηδηθέο πεξηζηάζεηο εθάξκνζε ζηε ζπγθέληξσζε ηεο Πέκπηεο θαη ηε κλεκφλεπζε ησλ 

παηδηψλ πνπ πεηχραηλαλ ζε έλαλ δνζκέλν ζηφρν. Ζ αλαγλψξηζε απηή απφ ηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα πξνθαινχζε ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηηο δηαθξηζέληεο καζήηξηεο θαη 

ηαπηφρξνλα, ζε φζεο ηα νλφκαηα δελ αθνχζηεθαλ, δηάζεζε γηα επηπιένλ πξνζπάζεηα. 

Δπίζεο, φπσο καο απνθαιχπηνπλ νη απφθνηηεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ν έιιελαο 

παηδαγσγφο δελ έδηλε θακία έκθαζε ζηνλ βαζκφ. Σνλ ελδηέθεξε ε αηνκηθή πξφνδνο 

ησλ καζεηξηψλ, βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ ηθαλνηήησλ ηνπο θαη απέξξηπηε ην εξβαληηαλφ 

ζχζηεκα ηεο ζπγθξηηηθήο βαζκνιφγεζεο θαη ηεο ηαχηηζεο ηεο επίδνζεο ησλ 

θνξηηζηψλ κε έλαλ βαζκφ ζε έλα θιηκαθνχκελν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο. πνπ νη 

βαζκνί παξέκεηλαλ, απηφ έγηλε γηα ηππηθνχο ιφγνπο θαη γηαηί ε λνκνζεζία ην επέβαιε 

θαη φρη γηαηί ν Κνπληνπξάο ηνπο ζεσξνχζε σο θάηη ρξήζηκν (Κνπληνπξάο, 1976: 91 – 

98). Δπί ηνπ δεηήκαηνο ηεο βαζκνιφγεζεο ν έιιελαο παηδαγσγφο είρε ηνπνζεηεζεί 

μαλά, αξθεηά ρξφληα λσξίηεξα, ζηε ζπιινγή άξζξσλ ηνπ Κιείζηε ηα ρνιεηά (1923). 

Πξηλ αθφκε κεηαβεί ζηε Γεξκαλία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, είρε ηαρζεί θαηά ηεο 

βαζκνιφγεζεο, κε ηε κνξθή πνπ απηή ιάκβαλε ρψξα ζηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο. 

Υσξίο λα επεθηαζεί ζε παηδαγσγηθέο αξρέο, απαμίσλε ηνλ βαζκφ σο κέζν επηβνιήο 

ηεο πεηζαξρίαο θαη ηνλ ηαχηηδε κε κηα κνξθή ζπλαιιαγήο κεηαμχ δηδαζθφλησλ, 

παηδηψλ θαη γνλέσλ, ε νπνία δελ πξνζθέξεη θακηά εθπαηδεπηηθή ρξεζηκφηεηα 

(Κνπληνπξάο, 1923: 38 – 39). 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ άξζξσλ ηεο Ηκβξηψηε εληνπίδνπκε ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηεο έληνλεο επηξξνέο απφ ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο. Δμάιινπ 

θαη ε ίδηα, θιείλνληαο ην δεχηεξν κέξνο ηνπ άξζξν ηεο, επηθαιείηαη ην παξαπάλσ 

παηδαγσγηθφ ξεχκα σο ηελ νξζή ζεψξεζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο αγσγήο ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ (Ηκβξηψηε, 1936: 62 – 63).   

Δλ πνιινίο, ην ξεχκα ηεο Νέαο Αγσγήο βαζίζηεθε ζηελ αλζξσπνθεληξηθή 

ζεψξεζε θηινζφθσλ θαη δηαλνεηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα (18νο) φπσο ν 

Rousseau. ηα γξαθφκελα ηεο Ηκβξηψηε εληνπίδνπκε επηξξνέο ηνπ ηειεπηαίνπ. 

πγθεθξηκέλα ν Rousseau απερζαλφηαλ ηηο ζρέζεηο εμάξηεζεο. Θεσξνχζε φηη ε 

απηφλνκε βνχιεζε απνηειεί κηα άιιε νλνκαζία ηεο ειεπζεξίαο. Καηά ηνλ ίδην «Ο 

κφλνο πνπ ελεξγεί απηφλνκα – ζχκθσλα κε ηε βνχιεζή ηνπ – είλαη εθείλνο πνπ ελεξγεί 
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ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζηνπο ψκνπο θάπνηνπ άιινπ: απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην πξψην απφ 

φια ηα αγαζά δελ είλαη ε εμνπζία, αιιά ε ειεπζεξία» (Rousseau ζην Houssaye, 2000: 

31). ην έξγν ηνπ «Αηκίιηνο ή πεξί αγσγήο» ηνλ ηαιάληδε ην εξψηεκα πψο ν 

παηδαγσγφο ζα κπνξέζεη λα θαζνδεγήζεη ζσζηά ηνλ λεαξφ Αηκίιην, ρσξίο φκσο λα 

πεξηνξίζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ. Ζ αλάγθε λα θξνληίζεη γηα ηελ επηπρία ηνπ λένπ 

αλζξψπνπ ζε θάζε ζηάδην ηεο δσήο θαη ηεο αλάπηπμήο ηνπ δε ζα πξέπεη λα θηάζεη 

ζην ζεκείν λα ηνλ θαζειψζεη ζε πλεπκαηηθφ επίπεδν, θξαηψληαο ηνλ ζηελ παηδηθή 

αλέκειε ειηθία, αιιά λα ηνλ νδεγήζεη σο πξφηππν ζηελ σξηκφηεηα ηεο ελήιηθεο 

δσήο. Σν δήηεκα ινηπφλ δελ είλαη λα επηβιεζνχλ ζηνλ άλζξσπν αμίεο δηα κέζνπ ηεο 

θνηλσληθήο, νηθνγελεηαθήο ή εθπαηδεπηηθήο εμνπζίαο, αιιά απηφο λα νπιηζηεί κε 

εζηθά εθφδηα, ράξε ζε κηα αγσγή ηφζν ηεο ζέιεζήο ηνπ φζν θαη ηεο ινγηθήο ηνπ, 

ψζηε λα έρεη πιήξε ζπλείδεζε ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη λα ηηο επηιέγεη επηβάιινληάο ηεο 

ζηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ σο εζηθφ θαζήθνλ, ελεξγψληαο ελ ηέιεη ηειείσο κφλν ηνπο 

(Rousseau ζην Houssaye, 2000: 32 – 34).  

Παξνκνίσο, ν Α.. Νηι ζην θεκηζκέλν ζρνιείν ηνπ άκκεξρηι (αξρέο 20
νπ

 

αηψλα), εζηίαδε ζηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο σο αξρή ξνπήο πξνο 

εζηθέο πξάμεηο γηα ηνπο λένπο αλζξψπνπο. χκθσλα κε ηνλ ζθνηζέδν παηδαγσγφ ηα 

άηνκα ηα νπνία κεγαιψλνπλ ζε έλα πεξηβάιινλ ειεπζεξίαο, αγάπεο θαη κε πγηή 

ελήιηθα εζηθά πξφηππα, ζα κπνξέζνπλ λα αλαιάβνπλ θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο 

ρσξίο ηελ αλάγθε έμσζελ βίαησλ επηβνιψλ. Αθφκε θαη ηα δπζάξεζηα θαζήθνληα ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο δηακαξηπξία, αξθεί λα είλαη θαηαλνεηή ε ρξεζηκφηεηά ηνπο 

γηα ην αηνκηθφ θαη ζπλνιηθφ φθεινο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Σα άηνκα πνπ ζα 

εκπλεχζνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζα εκθπζήζνπλ ηέηνηνπ είδνπο ηδαληθά ζηα 

παηδηά νθείινπλ λα απνηεινχλ ηα ίδηα πξφηππα εζηθήο. Ζ αμία ηνπο δελ κπνξεί λα 

επηβιεζεί νχηε κε ηνλ θφβν νχηε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαιιαγήο (απηφ πνπ 

νλφκαζε ε Ηκβξηψηε δνχλε θαη ιαβείλ).  Ο ζεβαζκφο πξέπεη λα πεγάδεη απφ ηηο 

πξάμεηο ηνπο θαη ηε ζπλνιηθή ζηάζε δσήο ηνπο (Α.. Νηι, 1975: 31 – 37).  

ην ζεκείν απηφ, γηα λα επηζηξέςνπκε θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε φηη νη απφςεηο ηεο Ηκβξηψηε γηα ην ζέκα ηεο εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο 

ησλ παηδηψλ θαη ηελ αλάγθε απηφλνκεο βνχιεζεο, ηαπηίδνληαλ θαη κε απηέο ηνπ Αι. 

Γεικνχδνπ. Ο έιιελαο παηδαγσγφο, ζηαζψηεο ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο, ζηελ 

παηδαγσγηθή ηνπ πξνζέγγηζε έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην θνκκάηη ηνπ παξαγσγηθνχ 

θαη εηιηθξηλνχο δηαιφγνπ κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ. Σαχηηδε ην δηάινγν 

ζηελά κε ην ζηνηρείν ηεο απνηίλαμεο νπνηνπδήπνηε ίρλνπο θφβνπ ζηελ παηδαγσγηθή 

ζρέζε. Ο ίδηνο ζεκείσλε φηη εμαηηίαο ηνπ θνβηθνχ θιίκαηνο ηα παηδηά ζπρλά έραλαλ 

θάζε θπζηθφηεηα κπξνζηά ζηνλ δάζθαιν, ηνλ νπνίνλ ελδερνκέλσο αληηκεηψπηδαλ σο 

ερζξφ ηνπο. Μέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ εκπεηξία δηαπίζησλε φηη «ηηο ζρέζεηο 

δαζθάισλ θαη παηδηψλ θαη ζε φιε γεληθά ηελ αηκφζθαηξα ηεο ζρνιηθήο εξγαζίαο θαη 

δσήο (πξέπεη) λα είλαη δηάρπηε ε θαινζχλε, ε αγάπε θαη ε ακνηβαία εθηίκεζε θαη 

εκπηζηνζχλε, λα κε βξίζθε έδαθνο γηα λα ξηδψζε ν θφβνο κε ηηο ζπλέπεηέο ηνπ: ηελ 

ςεπηηά θαη ηελ ππνθξηζία. Ζ παηδηθή ςπρή λ’ αλαπλέε ειεχζεξα θαη λα δε ηε δηθή ηεο 

δσή. ηελ νξγάλσζή ηεο ν δάζθαινο θίινο αιιά θαη ξπζκηζηήο. Ρπζκηζηήο φκσο 

νδεγφο πνπ λα ηνλ απνδεηά ην ίδην ην παηδί απφ πξαγκαηηθή αλάγθε. Μέζα ζε ηέηνην 

πεξηβάιινλ λα σξηκάδε αβίαζηα ην αίζζεκα ηεο επζχλεο θαη ηεο αληίιεςε ηνπ ρξένπο. 

Ζ θάζε ηάμε λάρε δάζθαιν – νδεγφ ηεο, πνπ ζα δε πην πνιχ κε ηα παηδηά, ζα πξνζπαζή 

λα ζπιιάβε ηελ θάζε αηνκηθφηεηα, ηελ ηδηνηππία ηεο, θαη λα βνεζή ηελ εμέιημή ηεο 

ζπλεξγαδφκελνο κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ζπίηη ησλ παηδηψλ… …ην παηδί 

ληψζεη ην ελδηαθέξνλ, ηελ αγάπε θαη ηελ εθηίκεζε πνπ δείρλεηο γη’ απηφ, θαη ζε 



78 

 

πιεξψλεη κε ην ίδην λφκηζκα. Αλεπαίζζεηα αξρίδεη ν ηξφκνο λα ππνρσξή ζηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ εθηίκεζε, ν ξαγηαδηζκφο ζηελ εηιηθξίλεηα» (Γεικνχδνο, 2006: 64). 

ην ίδην πιαίζην ηεο ζρέζεο δαζθάινπ – καζεηή θαηά ηνλ Γεικνχδν θηλείηαη 

θαη ην ζέκα ησλ ιεγφκελσλ παηδνλνκηθψλ κέηξσλ θαη ηνπ θξνλεκαηηζκνχ ελ γέλεη, 

γη’ απηφ παξφηξπλε, πξνηνχ ηηκσξεζεί έλα παηδί, λα εμεηάδεη ν εθπαηδεπηηθφο κήπσο 

θέξεη θαη ν ίδηνο επζχλε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξψηνπ, ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απνκάθξπλζε πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ε επηβαιιφκελε 

ηηκσξία. Ο Γεικνχδνο δελ έπαςε λα ππελζπκίδεη ζε φινπο φηη ε αγσγή είλαη 

πξψηηζηα εζηθή ελέξγεηα (Σαηάθεο, 1953: 56).   

Κιείλνληαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Ηκβξηψηε, σο γλήζηα εθπξφζσπνο ησλ αξρψλ 

ηεο Νέαο Αγσγήο, κεηαθέξεη ζηα άξζξα πνπ αλαιχζακε ηελ παηδαγσγηθή θαη 

αλζξσπηζηηθή ζθνπηά ηνπ παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνχ ξεχκαηνο. Γελ είλαη ηπραίν φηη 

ζην ζρνιηαζκφ ησλ άξζξσλ ηεο εληνπίζακε πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηνπο Γεικνχδν θαη 

Κνπληνπξά, παηδαγσγνχο κε ηνπο νπνίνπ ζπλεξγάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πνξείαο ηεο. Καη νη ηξεηο ηνπο (Κνπληνπξάο, Γεικνχδνο, Ηκβξηψηε) 

κεηεθπαηδεχηεθαλ ζηε Γεξκαλία ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα22 θαη εληξχθεζαλ ζηηο 

παξαπάλσ αξρέο, εθαξκφδνληάο ηεο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία 

εξγάζηεθαλ θαηά θαηξνχο, αιιά θαη πεξηγξάθνληάο ηεο πνιχ αλαιπηηθά ζηα γξαπηά 

ηεθκήξηά ηνπο πνπ ζψδνληαη κέρξη ηηο κέξεο καο. 

Ζ ελφηεηα «Δμέιημε ζηελ Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε» ζπλερίδεηαη κε έλα άξζξν ηεο 

παηδαγσγνχ Μπξζίλεο Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ κε ηίηιν «Ζ νπζία θαη νη κνξθέο 

ηεο ζχγρξνλεο  Παηδαγσγηθήο», ην νπνίν ζπλαληάηαη ζην πεξηνδηθφ ζε 4 ζπλέρεηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζειίδεο 41 – 54 (κε επηκέξνπο ηίηιν: «Ζ Φαζηζηηθή 

παηδαγσγηθή»), 99 – 117 (κε επηκέξνπο ηίηιν: «Κνκκνπληζηηθή Παηδαγσγηθή»), 168 – 

192 (κε επηκέξνπο ηίηιν: «Δζληθή – Γηεζληθή Παηδαγσγηθή») θαη ζηηο ζειίδεο 256 – 

271 (κε επηκέξνπο ηίηιν: «ηελ Ακεξηθή»).  

ηα θείκελα απηά ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ παξνπζηάδεη ηα παηδαγσγηθά 

ξεχκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ζηελ Ακεξηθή ηελ επνρή ηεο. Σε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (1936) ε έμαξζε ηνπ θαζηζκνχ ζηελ Δπξψπε είλαη 

ζην απνθνξχθσκά ηεο. Ο Μνπζνιίλη κε ην θαζηζηηθφ θφκκα ηνπ βξίζθεηαη ήδε 14 

ρξφληα ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο Ηηαιίαο ελψ ν Υίηιεξ ζηε Γεξκαλία έρεη θαηαιάβεη 

(απφ ην 1933) ηελ εμνπζία κε ην Δζληθνζνζηαιηζηηθφ – Ναδηζηηθφ Κφκκα. ηνλ 

επξσπατθφ ηχπν θαη ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο θσλέο νη νπνίεο 

εθζεηάδνπλ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ηελ πξνζήισζε ησλ θαζηζηψλ ηνπ Μνπζνιίλη, 

βιέπνληάο ζην πξφζσπφ ηνπ ηνλ λέν κεγάιν εγέηε ηεο Δπξψπεο, ν νπνίνο ζα 

απνηειέζεη παξάδεηγκα πξνο κίκεζε θαη έκπλεπζε θαη γηα ηνπο άιινπο ιανχο ηεο 

επείξνπ. Τπάξρεη φκσο θαη έληνλνο αληίινγνο απφ αξηζηεξνχο θαη θηιειεχζεξνπο 

δηαλννχκελνπο νη νπνίνη, ν θαζέλαο κε ηηο ηδενινγηθέο ηνπ αθεηεξίεο, αληηηίζεληαη 

ζηνλ θαζηζκφ θαη ζηα πηζαλά επαθφινπζά ηνπ, ηα νπνία έρνπλ ήδε αξρίζεη λα 

δηαθαίλνληαη ζηελ Δπξσπατθή ήπεηξν.  

ην πξψην κέξνπο ηνπ άξζξνπ ηεο ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ πξνβαίλεη 

ζε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ ξφινπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο νξγαλσκέλεο ππφ 

θξαηηθνχο ζεζκνχο εθπαίδεπζεο ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Πεξλάεη απφ ηελ πξν ηνπ 19
νπ

 

αηψλα θαηάζηαζε, θαηά ηελ νπνία ε εθπαίδεπζε ήηαλ φξγαλν επηβνιήο ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ζεζκψλ φπσο ην θξάηνο θαη ε ζξεζθεία, ζηε κεηέπεηηα επνρή θαη 

θπξίσο ζηνλ 19
ν
 αηψλα, ν νπνίνο ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ζην ίδην ην παηδί. Δπξφθεηην γηα κηα επνρή έληνλσλ ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
                                                           
22 Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 
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δπκψζεσλ, ε νπνία ήηαλ θνξηηζκέλε απφ ηηο αξρέο ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο θαη 

ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Γε ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα κε ζηξαθεί ην ελδηαθέξνλ ζην παηδί θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ, αθνχ ζηνλ αηψλα απηφλ ην άηνκν, σο νινθιεξσκέλε θαη αλεμάξηεηε 

νληφηεηα, απνθηνχζε ηειείσο δηαθνξεηηθή ππφζηαζε, γηλφηαλ ην επίθεληξν ηεο 

επηζηήκεο θαη ε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ςπρηθή, θνηλσληθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ νινθιήξσζε, ήηαλ ην δεηνχκελν. ε απηφ ζπλέβαιε ε αλάπηπμε 

επηζηεκψλ φπσο ε θνηλσληνινγία θαη ε αλαπηπμηαθή θαη παηδηθή ςπρνινγία. Τπήξρε 

βέβαηα θαη θξηηηθή ζην γεγνλφο φηη ην ζρνιείν, κε ηελ απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε ηνπ 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, απνζπλδέζεθε ηειηθά απφ ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. Δπίζεο, ε ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε κεηαμχ ξαζηνλαιηζκνχ 

(νξζνινγηζκνχ) θαη ηδεαιηζκνχ, ε νπνία απαζρφιεζε πνιινχο παηδαγσγνχο, 

θηινζφθνπο θαη θνηλσληνιφγνπο ηεο επνρήο, έζηξεςε ην βιέκκα ηεο εθπαίδεπζεο 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη νδήγεζε ζηνλ ζπλδπαζκφ κεηαμχ λφεζεο θαη πξάμεο θαη 

κεηαμχ ζεσξεηηθήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο, ζηνηρεία πνπ απνηέιεζαλ ηηο βάζεηο ηνπ 

κεηέπεηηα ρνιείνπ Δξγαζίαο (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 41 – 43).  

Καηά ηελ αξζξνγξάθν, ηελ επνρή ηεο παηδαγσγηθήο απηήο εθνξίαο δηαδέρηεθε 

κηα λέα πεξίνδνο νπηζζνδξφκεζεο, εμαηηίαο ησλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ 

θαη ηδενινγηθψλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ επέθεξε ν Α΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο. Ζ Δπξψπε, 

κεηά ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ, πέξαζε κηα πεξίνδν ηδενινγηθήο εζσζηξέθεηαο ε νπνία 

επεξέαζε ηηο αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη ε παηδαγσγηθή. 

Ζ θξίζε αμηψλ νδήγεζε ζηελ αλαζεψξεζε ησλ αξρψλ πνπ είραλ ηεζεί ζηα ηέιε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα (19
νο

).  Ο αληαγσληζκφο, ε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, θαζψο θαη ε πηζαλφηεηα πνπ πιαληφηαλ πάλσ απφ ηελ 

Δπξψπε γηα μέζπαζκα ελφο λένπ κεγάινπ πνιέκνπ, νδήγεζαλ ζε ακθηζβήηεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο. Σν δφγκα «αλ ζέιεηο εηξήλε, εηνηκάζνπ 

γηα πφιεκν» (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 44) θπξηάξρεζε δπζηπρψο ζε 

πνιιά επξσπατθά θξάηε, ζπκπαξαζχξνληαο θαη ηελ πνιηηηθή ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Τπφ ην βάξνο απηήο ηεο ηδενινγηθά θνξηηζκέλεο αηκφζθαηξαο 

δηακνξθψζεθαλ ηξία ξεχκαηα αξρψλ ζηνλ ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο. Σν ξεχκα ηεο 

θαζηζηηθήο παηδαγσγηθήο ζηε Γεξκαλία, Ηηαιία θαη Απζηξία, ην ξεχκα ηεο 

θνκκνπληζηηθήο παηδαγσγηθήο ζηε Ρσζία θαη ην ξεχκα ηεο εζληθήο παηδαγσγηθήο κε 

ηάζε δηεζληθή, ζηελ Αγγιία, Ακεξηθή, θαλδηλαβηθέο θαη Κάησ Υψξεο. ην πξψην 

ινηπφλ απφζπαζκα ηνπ άξζξνπ ηεο (ζει. 41 – 54) ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ 

παξνπζηάδεη ηε ιεγφκελε θαζηζηηθή παηδαγσγηθή. 

 Αξρηθά, ε αξζνγξάθνο παξνπζηάδεη ην πψο εθαξκφζηεθε ε θαζηζηηθή 

παηδαγσγηθή ζηελ Ηηαιία. Δπξφθεηην γηα ην πξψην θαζηζηηθφ θαζεζηψο ζηνλ 

Δπξσπατθφ ρψξν (κε ηελ άλνδν ηνπ Μνπζνιίλη ζηελ εμνπζία ην 1922), ην νπνίν πήξε 

ππφ ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπ φιν ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, αλάκεζα ζηνλ νπνίν ήηαλ θαη 

ε εθπαίδεπζε. Μηα απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηεο ησλ θαζηζηψλ κε ηελ άλνδφ ηνπο ζηελ 

εμνπζία ήηαλ ε απφξξηςε ηνπ εηξεληζηηθνχ θαη δηεζληζηηθνχ πλεχκαηνο ηεο παηδείαο, 

ην νπνίν εηζεγνχληαλ ε Νέα Αγσγή εθείλε ηελ επνρή. Ζ εηξήλε, θαηά ηνπο θαζίζηεο, 

εμαζθαιηδφηαλ κφλν κε κηα αλδξνπξεπή κφξθσζε ησλ παηδηψλ, κε πξνεηνηκαζία θαη 

πνιεκηθή εηνηκφηεηα θαη φρη κε αθεξεκέλεο γεληθεχζεηο δηεζληζηηθνχ ραξαθηήξα.  

 Δπίζεο, θαηά ηελ ηδενινγία ηεο θαζηζηηθήο Ηηαιίαο, ην ζρνιείν έπξεπε λα είλαη 

πιήξσο εμαξηεκέλν θαη ειεγρφκελν απφ ην θξάηνο. Ζ αλεμαξηεζία ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ησλ ιεηηνπξγψλ ηεο απνξξίθηεθε σο επηθίλδπλε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

θξάηνπο. Σν ζχλζεκα ην νπνίν επηθξαηνχζε ζηελ Ηηαιία ηελ πεξίνδν ηνπ θαζεζηψηνο 

Μνπζνιίλη ήηαλ «Σίπνηα έμσ απφ ην Κξάηνο, ην παλ γηα ην Κξάηνο, ηίπνηα ελάληηα ζην 

Κξάηνο!». (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 46). Σν ζρνιείν ππφ απηφ ην θιίκα 
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ιεηηνπξγνχζε σο φξγαλν δεκηνπξγίαο εζληθήο θαη αηνκηθήο ζπλείδεζεο. Ζ ζρνιηθή 

εξγαζία εηζήρζε ινηπφλ ζην ηηαιηθφ ζρνιείν, φρη σο κέζν έθθξαζεο ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ ησλ καζεηψλ αιιά γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ (αλδξνπξεπήο αγσγήο, θπζηθήο αγσγήο γηα 

εμάζθεζε ζψκαηνο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα ππεξάζπηζε ηεο παηξίδαο θ.η.ι.).  

 Ο Μνπζνιίλη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πεηχρεη ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο, 

δεκηνχξγεζε επίζεο έλα παξάιιειν κε ην ζρνιείν ζχζηεκα αγσγήο θαη 

πξνεηνηκαζίαο ησλ λέσλ αηφκσλ, ην νπνίν ήηαλ ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ηνπ 

θαζηζηηθνχ θφκκαηνο. Δπξφθεηην γηα ηελ ιεγφκελε Opera Nazionale Ballila (ή ζθέην 

Ballila), ε νπνία ήηαλ ζηελ νπζία κηα θαζηζηηθή λενιαία φπνπ εγγξάθνληαλ 

ππνρξεσηηθά φινη νη καζεηέο. Ζ Ballila είρε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε θαη ηεξαξρία θαη 

πξνζέθεξε πξνλφκηα ζηα κέιε ηεο πνπ μεθηλνχζαλ απφ επθνιία παξαθνινχζεζεο 

ζεακάησλ γηα ηηο κηθξέο ειηθίεο (ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθν) σο εμαζθάιηζε θξαηηθψλ 

ζέζεσλ γηα ηα κεγαιχηεξα κέιε ηεο. Βαζηθή αξεηή πνπ θαιιηεξγνχληαλ ζηα κέιε ηεο 

ήηαλ ε ππαθνή θαη ε πεηζαξρία ζηα φξηα ηεο ηπθιήο ππνηαγήο (θακνπθιαξηζκέλε σο 

εθνχζηα ππαθνή) ζηελ απζεληία ηνπ θξάηνπο ε νπνία ήηαλ αδηαπξαγκάηεπηε. ηελ 

νπζία κε απηή ηελ νξγάλσζε ν Μνπζνιίλη πξνεηνίκαδε ηνλ ζηξαηφ ησλ κειινληηθψλ 

θαζηζηψλ ηνπ, ηνπο νπνίνπο ζα θαζνδεγνχζε αξγφηεξα ζηνπο επεθηαηηθνχο πνιέκνπο 

πνπ νξακαηηδφηαλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γείηνλαο ρψξαο αλαγθάζηεθαλ ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο λα ππνθχςνπλ ζε απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην θαζεζηψο Μνπζνιίλη. Έραηξαλ κεγάινπ 

θνηλσληθνχ θχξνπο θαη θξαηηθψλ πξνλνκίσλ, αιιά παξέκελαλ θαθνπιεξσκέλνη θαη 

ππφ θαζεζηψο ηξνκνθξαηίαο. Ζ Ballila εκπιέθνληαλ νπζηαζηηθά ζην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο θαη πνιιέο θνξέο ππνθαζηζηνχζε ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. Οη απφθνηηνί 

ηεο, νη ιεγφκελνη avanguardisti, απνηεινχζαλ ηνπο ππιψλεο ζηήξημεο ηνπ θαζηζηηθνχ 

θξάηνπο, κηα ζπκπαγήο νκάδα λέσλ νη νπνίνη, εκπνηηζκέλνη κε ηε θαζηζηηθή 

ηδενινγία, ήηαλ έηνηκνη λα ζπζηάζνπλ ηελ χπαξμή ηνπο γηα ην έζλνο ηνπ νπνίνπ 

πξνζσπνπνίεζε ήηαλ ν Μνπζνιίλη, ν παηέξαο φισλ ησλ Ηηαιψλ (Κιεάλζνπο – 

Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 48).  

 Γηαβάδνληαο ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή ηεο Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ δελ 

κπνξνχκε παξά λα ζηαζνχκε ζηηο θαηαθαλέζηαηεο νκνηφηεηεο πνπ παξνπζίαδε ην 

θαζηζηηθφ ζχζηεκα δηαπαηδαγψγεζεο ζηελ Ηηαιία ηνπ Μνπζνιίλη κε ην ζχζηεκα πνπ 

πξνζπάζεζε λα εγθαζηδξχζεη ν Μεηαμάο απφ ηελ αξρή ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ ζηε 

ρψξα καο ην 1936 σο θαη ηελ εκπινθή ηεο Διιάδαο ζηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ην 

1940.  

Με ηνλ Αλαγθαζηηθφλ Νφκνλ 770/1937 ην θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ ηνπ 

Ησάλλε Μεηαμά αλαδφκεζε πιήξσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Μηα απφ ηηο 

πξψηεο αιιαγέο πνπ ζεζπίζηεθαλ απφ ηνλ παξαπάλσ λφκν ήηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Αγσγήο ηνπ Πνιίηε ζηα γπκλάζηα ζειέσλ. Ζ δηθαηνιφγεζε απηνχ ηνπ 

κέηξνπ έγηλε κε ηελ πξνζθπγή ζε αληηιήςεηο ηεο πξν-αζηηθήο ηδενινγίαο γηα ηνλ 

ξφιν θαη ηνλ πξννξηζκφ ηεο γπλαίθαο, ελψ δελ έιεηςαλ θαη αλαθνξέο δηαλννπκέλσλ 

ηνπ θξάηνπο, φπσο ν παηδαγσγφο πχξνο Καιιηάθαο, ζε απφςεηο ηνπ Μνπζνιίλη γηα 

ην ίδην ζέκα. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην θαζεζηψο, κε ηε δηθαηνινγία ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ ξφινπ ηεο «γπλαίθαο – κεηέξαο», ηνλ νπνίν ζπζηεκαηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνψζεζε ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ, θαηήξγεζε απφ ζηα Γπκλάζηα 

θαη ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο θαη ηε ζπλ – θνίηεζε αγνξηψλ – θνξηηζηψλ, αθνχ 

απηή επζπλφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ, θαηά ηνλ Μεηαμά, γηα ηελ εζηθή θαη πλεπκαηηθή 

θαηάπησζε ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο, ηε δηαθζνξά ησλ θνξηηζηψλ θαη ηε ραιάξσζε 

ησλ αλδξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αγνξηψλ. Σν θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ 
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νξακαηηδφηαλ έλα γπλαηθείν κνληέιν θαηά ην νπνίν ηα λέα θνξίηζηα ζα επσκίδνληαλ 

ηνλ ξφιν ηεο βηνινγηθήο ζπλέρηζεο ηνπ έζλνπο, σο κειινληηθέο κεηέξεο θαη 

ζηπινβάηεο ηνπ ππιψλα ηεο νηθνγέλεηαο, ελφο απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζπλζήκαηφο 

ηνπ «Παηξίο – Θξεζθεία - Οηθνγέλεηα». Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξν πξνζαλαηνιηζκέλν 

ζην γεληθφηεξν πιαίζην εζηθνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο, πάληα ζηα πξφηππα πνπ 

νξακαηηδφηαλ ν έιιελαο δηθηάηνξαο. Σν πεξηερφκελν ηεο παηδείαο απέθηεζε 

θαζηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Πξνβιήζεθε σο πξφηππν ε ζπαξηηαηηθή αγσγή, θαζψο 

θαη ε ηπθιή ππνηαγή ζηνλ αξρεγφ. O Μεηαμάο ζεσξήζεθε «ν παηέξαο» ηνπ έζλνπο 

θαη ηα παηδηά κάζαηλαλ φηη έπξεπε λα θαηαδίδνπλ ηνπο γνλείο ηνπο αλ απηνί είραλ 

δηαθνξεηηθά θξνλήκαηα (Καγθαιίδνπ, 1999: 34 – 36). 

Αθφκε, απμήζεθαλ ηα επνπηηθά ζπκβνχιηα ηεο εθπαίδεπζεο ψζηε λα είλαη 

δπλαηφο ν κεγαιχηεξνο θαη αζθπθηηθφηεξνο έιεγρνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ 

βαζκίδσλ.  

ηα ζρνιεία εηζήρζε κάζεκα κε ηίηιν «Δζληθή θαη Ζζηθή Αγσγή» (4 ψξεο ην 

κήλα γηα θάζε ηάμε) θαη θαζνξίζηεθε ην κέηξν ηνπ ηαθηηθνχ εθθιεζηαζκνχ.  

Παξάιιεια, ην θαζεζηψο επηδφζεθε ζε ακείιηθην δησγκφ, εμνξίεο θαη 

βαζαληζηήξηα ησλ πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα νξγαλψζνπλ 

θίλεκα ελαληίνλ ηνπ. Ο γξακκαηέαο ηεο Κνκκνπληζηηθήο Νενιαίαο (ΟΚΝΔ) Υξήζηνο 

Μαιηέδνο πέζαλε απφ βαζαληζηήξηα. O Γεκήηξεο Γιελφο εμνξίζηεθε αξρηθά  ζηελ 

Αλάθε, ην 1937 κεηαθέξζεθε ζηελ Αθξνλαππιία θαη απφ εθεί ζηε αληνξίλε. ηελ 

Αθξνλαππιία έγηλε έλα βξάδπ απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ φηαλ νη ρσξνθχιαθεο έξημαλ 

ζηνλ ζάιακν ησλ δηαλννπκέλσλ «ηπθιά ππξά» απφ ηα νπνία βξήθε ηνλ ζάλαην ν 

δάζθαινο ηαπξίδεο. 

Δπίζεο, ην θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ πξνρψξεζε ζηε δηάιπζε ηεο Ο.Λ.Μ.Δ. 

(Θεξηαλφο, 2012).  

ηνλ ιφγν πνπ εθθψλεζε ν δηθηάηνξαο ηελ εκέξα αλάιεςεο ηνπ ππνπξγείνπ 

Παηδείαο πξνο ηνπο αλψηεξνπο ππάιιεινπο ηνπ ηφληζε: «Καη εθείλνο ν νπνίνο ζα έρε 

αληίζεηνλ γλψκελ νθείιεη λα ππνθχςε θαη λα παξαδερζή ηελ γλψκελ κνπ νπδεκία 

αληίζηαζηο επηηξέπεηαη πιένλ. Γηφηη αληίζηαζηλ δελ ελλνψ κνλάρα εθείλελ ηελ νπνίαλ 

θπζηθά θαλείο δελ κπνξεί λα θέξε, δειαδή απφ απφςεσο ηππηθήο, αιιά θαη 

εζσηεξηθήο, δειαδή ηελ έιιεηςηλ ηεο ηεξαξρίαο θαη ππνηαγήο ελ δηαλνία.�Οθείιεηε λα 

γλσξίδεηε φηη ε Δζληθή Οξγάλσζηο ηεο Νενιαίαο είλαη ζεζκφο θξαηηθφο, έξγνλ κνπ, επί 

ηνπ νπνίνπ ζηεξίδσ ηαο κέγηζηαο ειπίδαο. Πξνζεπαζήζακελ ηειεπηαίσο λα ηνλ 

πξνζαξκφζσκελ θαη κε ην ζρνιείνλ νχησο ψζηε λα αιιεινζπκπιεξνχληαη. Δπί ηνπ 

δεηήκαηνο απηνχ, θχξηνη, είκαη απνθαζηκέλνο εάλ παξνπζηαζζή νηαδήπνηε αληίδξαζηο, 

λα ηελ ζξαχζσ θαηά ηξφπνλ ακείιηθηνλ. Θα ζαο παξαθαιέζσ επνκέλσο επί ηνπ 

δεηήκαηνο απηνχ λα κε κνπ παξνπζηαζζή πνηέ απφ θαλέλαλ εθπαηδεπηηθφλ αληίδξαζηο, 

φρη θαλεξά βέβαηα πνπ δελ ζα ην θάκε, αιιά νχηε ππφθσθνο.»  (Μεηαμάο, 1938 ζην 

Γεκαξάο, 2009: 189 – 190). Απφ ηα παξαπάλσ γξαθφκελα ηνπ δηθηάηνξα γίλεηαη 

θαηαλνεηφ φηη ε εθπαίδεπζε πέξαζε ηε δεχηεξε πεξίνδν ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ (1938 – 

1941), κε ηελ αλάιεςή ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο απφ ηνλ ίδην, ζε έλα αθφκε πην 

ειεγρφκελν θαη απηαξρηθφ ζχζηεκα.  

Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζεζηψηνο δηαθαίλεηαη θαη απφ 

ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο Νενιαίαο (Δ.Ο.Ν.), ε 

νπνία ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1936. Δμαηηίαο ησλ ηφηε ζπλζεθψλ ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (κε χπαξμε ελφο ακηγψο θαζηζηηθνχ ζε νξγάλσζε θφκκαηνο κε επξεία 

ιατθή απήρεζε), ην θαζεζηψο ζηεξείην επξείαο απνδνρήο εληφο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. Σν παξαπάλσ θελφ πξνζπάζεζε ν Μεηαμάο λα ην θαιχςεη κε ηελ Δ.Ο.Ν., 

κε ηελ νπνία ζηφρεπε λα δεκηνπξγήζεη καδηθφ ιατθφ έξεηζκα ππέξ ηνπ θαζεζηψηνο. 
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Αθφκε, κέζα απφ ηηο ηάμεηο ηεο ν Μεηαμάο νξακαηηδφηαλ κειινληηθά λα αληιήζεη 

άηνκα ηα νπνία ζα ζηειέρσλαλ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ ηεο ρψξαο ζηα πξφηππα πνπ 

ζα νξγάλσλε ν ίδηνο, δειαδή σο έλα ζχζηεκα πιήξσο ειεγρφκελν θαη ππάθνπν ζηνλ 

έιιελα δηθηάηνξα (Πινπκίδεο, ρ.ρ.: 2).    

θνπφο ηεο νξγάλσζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ ηεο λφκν, ήηαλ ε εζληθή θαη 

εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ηεο ειιεληθήο λενιαίαο. Δπίζεο, ε αλάπηπμε εζληθνχ 

θξνλήκαηνο ησλ λέσλ, ε πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή εμάζθεζή ηνπο, ε ελδπλάκσζε 

ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεσο, ε δεκηνπξγία πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο θαη θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο θαη ηέινο ν ζσζηφο, αλάινγα κε ηηο θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο θιήζεηο 

ηνπ θάζε λένπ, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ (Πινπκίδεο, ρ.ρ.: 2).   

Ζ Δ.Ο.Ν. αθνινπζνχζε πηζηά ηελ απζηεξή αγσγή ησλ λενιαηψλ ησλ 

θαζηζηηθψλ θαζεζηψησλ ηα νπνία ζπλαληάκε ηελ επνρή εθείλε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν 

(θαζηζηηθή Ηηαιία, λαδηζηηθή Γεξκαλία). Δμάιινπ, πξφηππν αγσγήο ηεο ήηαλ ε 

ζπαξηηαηηθή νξγάλσζε θαη δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ 

Μεηαμά κε ηελ ίδξπζή ηεο Δ.Ο.Ν. ήηαλ ε εζηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο κέζσ ηεο 

πεηζαξρίαο ζηα πξφηππα πνπ απηφο επηζπκνχζε, δειαδή πίζηε ζηνλ βαζηιηά θαη ζηελ 

αληδηνηειή, ππέξ ηνπ θξάηνπο, εξγαζία. Μέζν επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ ήηαλ ε 

ρεηξνλαθηηθή εξγαζία, ε νπνία ηαπηφρξνλα εμάγληδε ηα άηνκα θαη ηα νδεγνχζε ζην 

δξφκν ηεο εζηθήο θαη ηεο αξεηήο. ην ίδην πλεχκα θηλνχληαλ θαη ε πξνηξνπή ηεο 

Δ.Ο.Ν. πξνο ηα κέιε ηεο γηα ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη γεληθφηεξα ηελ 

εθγχκλαζε ηνπ ζψκαηνο αιιά θαη ηνπ πλεχκαηνο (Πινπκίδεο, ρ.ρ.: 3).  ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ κάιηζηα λα πξνζδψζεη κηα επηζηεκνληθφηεηα ζην παξαπάλσ 

εγρείξεκα ηνπ ν έιιελαο δηθηάηνξαο δε δίζηαζε λα θαηαθχγεη ζε ιφγνπο ηνπ σο 

ππνπξγφο παηδείαο, ζηηο αξρέο ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο, ηαπηίδνληαο ηελ εθεί 

ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ρεηξνλαθηηθέο εξγαζίεο θαη κε ηε θχζε κε ηηο δηθέο ηνπ 

πξνηξνπέο πξνο ηνπο λένπο γηα επηζηξνθή ζηε «κεηέξα γε» θαη θαιιηέξγεηα ηεο 

θπζηθήο δχλακεο θαη ξψκεο, ηαπηφρξνλα κε ην αξραηνειιεληθφ πλεχκα. ια ηα 

παξαπάλσ ήηαλ δηαλζηζκέλα κε αξθεηή δφζε πξνγνλνιαηξείαο θαη εμχςσζεο ηνπ 

αξραίνπ ζπαξηηαηηθνχ, αληξηθνχ πξνηχπνπ (Καγθαιίδνπ, 1999: 36 – 38).  

 Αθφκε, ν θαλνληζκφο ηεο νξγάλσζεο πξνέβιεπε εμάζθεζε ησλ κειψλ ηεο ζε 

φπια θαη πνιεκηθέο ζπλζήθεο, πξαθηηθή ε νπνία ζπλδεφηαλ θαη κε ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ λέσλ γηα ηνλ επεξρφκελν παγθφζκην πφιεκν.  

Έληνλε ήηαλ ε παξεκβαηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Ο.Ν. ζην πεξηερφκελν θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί φθεηιαλ λα ζηεξίμνπλ ηελ Δ.Ο.Ν. θαη 

απηφ απνηεινχζε θξηηήξην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο επάξθεηαο. Δπίζεο, ε κέξα πνπ 

ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ εθπαίδεπζε ηεο Δ.Ο.Ν. (θάζε Σεηάξηε) νδεγνχζε ζην λα 

παξαθνξηψλεηαη ην πξφγξακκα ησλ άιισλ εκεξψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί ππνρξεψλνληαλ 

λα ραηξεηνχλ ηνπο καζεηέο θαζηζηηθά θαη λα κηινχλ κε ζεβαζκφ ζηνπο βαζκνθφξνπο 

ηεο Δ.Ο.Ν. Αθφκε, ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηελ νξγάλσζε, φθεηιαλ λα 

ζπιιέγνπλ ιανγξαθηθφ πιηθφ, κηαο θαη ην θαζεζηψο έδηλε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε 

απηήλ ηε δηαδηθαζία, σο κνξθή αλαγλψξηζεο ηεο αμίαο ηνπ ιατθνχ πνιηηηζκνχ. 

Μάιηζηα, ν Μεηαμάο ίδξπζε θαη εληφο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο μερσξηζηή δηεχζπλζε 

Γξακκάησλ θαη Σερλψλ κε ηδηαίηεξν Λανγξαθηθφ Σκήκα (Καγθαιίδνπ, 1999: 85 – 

87).  

Απφ ηελ παξαπάλσ αλαθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπ θαζεζηψηνο 

Μεηαμά θαη θπξίσο απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δ.Ο.Ν., 

θαηαλννχκε ηε ζηελή ζπγγέλεηα ηνπ κεηαμηθνχ θαη ηηαιηθνχ θαζηζηηθνχ θαζεζηψηνο. 

Ζ επνρή πνπ ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν ηεο Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ γξάθεηαη 

είλαη έληνλα ηδενινγηθά θνξηηζκέλε. Ζ ρψξα βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα πνιηηηθήο 
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εθηξνπήο θαη ε ειιελίδα παηδαγσγφο, καδί κε ηνπο άιινπο αξζξνγξάθνπο ηνπ 

πεξηνδηθνχ, πξνζπαζνχλ  λα αθππλίζνπλ ην αλαγλσζηηθφ ηνπο θνηλφ, κέλνληαο πηζηνί 

θαη ζηελ ηδενινγηθή δηαθήξπμε ηεο Παηδείαο ε νπνία είλαη αλζξσπηζηηθνχ, 

δεκνθξαηηθνχ θαη αληηθαζηζηηθνχ ραξαθηήξα23.  

ηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ θαηαπηάλεηαη κε ηε 

θαζηζηηθή παηδαγσγηθή ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία θαη ζηελ Απζηξία ε νπνία, ιφγσ ηεο 

φκνηαο γιψζζαο θαη παηδαγσγηθήο παξάδνζεο, αθνινχζεζε ηελ πνξεία ηεο 

Γεξκαλίαο ζε φηη αθνξνχζε ηα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο.   

Ζ Γεξκαλία, κία ρψξα κε πινχζηα παηδαγσγηθή παξάδνζε (γελλήηνξαο ηνπ 

παηδαγσγηθνχ ξεχκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ησλ ρνιείσλ Δξγαζίαο), κε ηδξχκαηα 

ζηα νπνία ζήηεπζαλ ζπνπδαίνη παηδαγσγνί θαη επηκνξθψζεθαλ πνιινί άιινη απφ 

δηάθνξα κέξε ηεο Δπξψπεο (αλάκεζά ηνπο θαη πνιινί έιιελεο φπσο ν Κνπληνπξάο, ν 

Γεικνχδνο, ν Γιελφο, ν Σξηαληαθπιιίδεο, ε Ηκβξηψηε, ν Παπακαχξνο, ν 

Δμαξρφπνπινο, ν Παπαλνχηζνο, ε Ακαξηψηνπ θ.ά.), ζην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ 

αληηκεηψπηζε κηα ζεηξά νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ. Οη βαξηέο 

πνιεκηθέο απνδεκηψζεηο πξνο ηνπο ληθεηέο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν εζηθφο 

θαη θνηλσληθφο εθθπιηζκφο, σο θπζηθή ζπλέπεηα ηεο ήηηαο ζηνλ παξαπάλσ πφιεκν, ε 

ηεξάζηηα αλεξγία πνπ κάζηηδε ηε ρψξα, ε αληθαλφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ λα 

θπβεξλήζνπλ θαη ε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ζηα ηέιε ηηο δεθαεηίαο ηνπ 1920, 

νδήγεζαλ ηε ρψξα απηή κε ηελ ηφζν κεγάιε παηδαγσγηθή θαη πλεπκαηηθή παξάδνζε, 

ζε εζηθή θξίζε αμηψλ, ζε ζηξνθή πξνο ηνλ αηνκηθηζκφ θαη ζε θνηλσληθέο 

αλαηαξαρέο. Απφ ηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε επσθειήζεθαλ νη αθξαίνη ηδενινγηθά 

εζληθνζνζηαιηζηέο νη νπνίνη, αλαδεηθλχνληαο ην έζλνο σο ηελ αλψηεξε έθθξαζε ελφο 

δσληαλνχ φινπ, θαηάθεξαλ λα πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο ηηο εμαζιησκέλεο ιατθέο 

κάδεο θαη λα ηνπο δψζνπλ μαλά ην φξακα κηαο δπλαηήο θαη θπξίαξρεο ζε επξσπατθφ 

επίπεδν Γεξκαλίαο (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 49).  

κσο γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζεί ην θαηεμνρήλ 

φξγαλν δηαπαηδαγψγεζεο θαη επεξεαζκνχ ζπλεηδήζεσλ, ην νπνίν δελ ήηαλ άιιν απφ 

ηελ εθπαίδεπζε. Απηή πέξαζε, φπσο θαη ζηε θαζηζηηθή Ηηαιία, ζηνλ πιήξε έιεγρν 

ησλ εζληθνζνζηαιηζηψλ – λαδηζηψλ, νη νπνίνη επεξεαζκέλνη θαη απφ ηνλ θαζηζκφ ηεο 

γείηνλαο Ηηαιίαο, αλέδεημαλ ην εζληθφ ζπκθέξνλ σο ην αλψηεξν ηδαληθφ, γηα  ράξε 

ηνπ νπνίνπ νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο έπξεπε λα παξαγθσληζηνχλ. Οιφθιεξν ην 

παηδαγσγηθφ έξγν ησλ λαδηζηψλ θηλήζεθε γχξσ απφ ην δφγκα ηεο αλάπιαζεο ηεο 

λενιαίαο σο γλήζηνπ εθθξαζηή ηεο αλάδεημεο ηνπ γεξκαληθνχ έζλνπο σο θπξίαξρνπ 

ζε φιν ηνλ επξσπατθφ ρψξν. Αγσγή γη απηνχο ζήκαηλε κφξθσζε αηφκσλ ηα νπνία λα 

κπνξνχλ λα ππεξεηήζνπλ αληδηνηειψο ην έζλνο κε θάζε πξνζσπηθφ αληίηηκν.  

Διεπζεξία ηνπ αηφκνπ δε ζα πεη αλεμαξηεζία αιιά απνδνρή αμηψλ γηα ηηο νπνίεο 

είλαη απνδεθηή αθφκε θαη ε πξνζσπηθή ζπζία.  

Έηζη ην πξφγξακκα ηνπ δεκνηηθνχ αλαζεσξήζεθε θαη κπήθαλ πνιιά πξαθηηθά 

καζήκαηα κε πνιιή θπζηθή αγσγή. Ζ εξγαζία ήηαλ απφδεημε ηεο αγάπεο ησλ λέσλ 

γηα ην έζλνο, δείγκα αλδξνπξέπεηαο θαη πξνεηνηκαζία γηα ηε κειινληηθή πξνζθνξά 

ζην ζχλνιν. Γεκηνπξγήζεθαλ ζρνιηθέο θνηλφηεηεο πξνζθνξάο, ρσξίο βαζκνχο φπσο 

ζηε θαζηζηηθή Ηηαιία, αιιά κε παξφκνηα έκθαζε ζηε πεηζαξρία. Οξγαλψζεθαλ 

θέληξα εξγαζίαο θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηα νπνία ε ζπκκεηνρή ήηαλ 

ππνρξεσηηθή. Ζ ρηηιεξηθή λενιαία (Hitlerjugend) είρε θαη απηή ηηο νξγαλψζεηο ηεο 

                                                           
23 Γηα πεξηζζφηεξα δεο ην ζρνιηαζκφ ηνπ άξζξνπ: «Παηδεία» ζει. 1 – 5 ηνπ πεξηνδηθνχ ζηελ ελφηεηα 

ηεο εξγαζίαο «Δμειίμεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηεο Διιάδαο (λφκνη, κεηαξξπζκίζεηο, εθπαηδεπηηθέο 

πξσηνβνπιίεο»).  
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θαη ιεηηνπξγνχζε παξάιιεια κε ην ζρνιείν. Δθεί κέζα απνθξπζηαιιψλνληαλ ν 

εζληθφο ραξαθηήξαο, ε απηφ-αγσγή, ε θνηλσληθή αγσγή θαη ε απηνπεηζαξρία. 

χλζεκα ε εθνχζηα απνδνρή ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ε απνδνρή ηεο θξαηηθήο 

απζεληίαο. Σα παηδηά ηνπ ιανχ, αλεμαξηήησο θχινπ, γηα έλαλ ρξφλν απφ ηα 14 σο ηα 

15, έπξεπε λα εξγαζηνχλ ππνρξεσηηθά ζηα ιεγφκελα αγξνηηθά ζπίηηα (Landheim) κε 

ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηελφ δεζκφ κε ηε ζσκαηηθή εξγαζία, ηελ χπαηζξν θαη ηε 

θχζε. Ο αγξφηεο έραηξε ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο, γηαηί ήηαλ απηφο πνπ εμαζθάιηδε ηηο 

πξψηεο χιεο γηα ηελ πνξεία αλάδεημεο ηνπ γεξκαληθνχ θξάηνπο θαη έζλνπο 

(Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 50 – 55).  

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη ε ζηελή ηδενινγηθή ζπγγέλεηα ηεο λαδηζηηθήο 

Γεξκαλίαο κε ηε θαζηζηηθή Ηηαιία, θαζψο θαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

πξνζπάζεζε λα εγθαζηδξχζεη ν δηθηάηνξαο Μεηαμάο κε ην δηθφ ηνπ θαζεζηψο ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν. Ο E. Fromm θάλεη κηα πνιχ θαιή θνηλσληνινγηθή θαη ζπλάκα 

ςπρνινγηθή αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ ζεψξεζεο ηεο παηδαγσγηθήο ζηε λαδηζηηθή 

Γεξκαλία.  ην θξάηνο απηφ ηελ επνρή θπξηαξρίαο ηνπ εζληθνζνζηαιηζηηθνχ 

θφκκαηνο δηλφηαλ κεγάιε έκθαζε ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θπξηαξρίαο θαηά ηε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ίδηνο ν Υίηιεξ ιέεη φηη 

«ην ζχλνιν ηεο δηαπαηδαγψγεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ καζεηή πξέπεη λα απνβιέπεη 

ζην λα εδξαηψζεη ηελ πεπνίζεζε φηη είλαη αλψηεξνο απφ ηνπο άιινπο» (Υίηιεξ, 1925: 

250). Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγία ησλ λαδί εγεηψλ νη νπνίνη ζα είραλ «ηελ 

ζέιεζε λα εγνχληαη, λα είλαη θπξίαξρνη, κε κηα ιέμε λα θπβεξλνχλ… Θα δηδάμνπκε 

απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πψο λα ηππεχνπλ… γηα λα ηνπο δψζνπκε ην αίζζεκα ηεο 

απφιπηεο θπξηαξρίαο πάλσ ζ’ έλα δσληαλφ πιάζκα» (Λέπ, 1937 ζην Fromm, 1971: 

249). Σαπηφρξνλα φκσο ζθνπφο ηεο δηαπαηδαγψγεζεο είλαη λα δηδάμεη ην άηνκν λα 

κελ ππνζηεξίδεη ην εγψ ηνπ, αιιά λα ην ππνηάζζεη ζην ζχλνιν θαη ζηηο εληνιέο ηνπ 

εγέηε πνπ ην αληηπξνζσπεχεη. Σν παηδί πξέπεη λα κάζεη ζην ζρνιείν «λα ζησπά φρη 

κφλν φηαλ ην καιψλνπλ δίθαηα, αιιά λα κάζεη επίζεο αλ είλαη αλάγθε λα αλέρεηαη 

ζησπειά ηελ αδηθία» (Υίηιεξ, 1925: 259). 

Παξαπάλσ δηαθαίλεηαη κηα αληίθαζε. Απφ ηε κηα ε δηαπαηδαγψγεζε ησλ 

παηδηψλ έρεη ζαλ ζθνπφ ηε δεκηνπξγία εγεηψλ θαη απφ ηελ άιιε ηα δηδάζθεη λα 

αληέρνπλ ζηελ αδηθία ρσξίο λα εμεγείξνληαη. Καηά ηνλ Fromm απηή ε αληίθαζε είλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ζηε ζαδνκαδνρηζηηθή ακθηηαιάληεπζε ε νπνία ελππάξρεη ζηνλ 

λαδηζκφ θαη εθθξάδεηαη ηαπηφρξνλα κε ηνλ πφζν ηεο εμνπζίαο θαη ηελ επηζπκία ηεο 

ππνηαγήο. Ζ επηζπκία θπξηαξρεί πάλσ ζηηο κάδεο νη νπνίεο πνζνχλ λα θπβεξλψληαη 

(Fromm, 1971: 263). 

ην δεχηεξν άξζξν ηεο ε Μ. Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ αζρνιείηαη κε ηε 

ιεγφκελε θνκκνπληζηηθή παηδαγσγηθή θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ζηηο νβηεηηθέο νζηαιηζηηθέο Γεκνθξαηίεο. Πξφθεηηαη γηα νξγάλσζε 

θξάηνπο κε πνιηηεηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζηα νβηέη θαη ζην νπνίν ε 

εθπαίδεπζε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θνκκνπληζηηθήο 

ζπλείδεζεο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ. 

Πξνηνχ φκσο ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ αλαιχζεη ηε θνκκνπληζηηθή 

παηδαγσγηθή κέζνδν, παξαζέηεη νξηζκέλα γεληθφηεξα ζηνηρεία γηα ηε καξμηζηηθή – 

θνκκνπληζηηθή θνηλσληθή ζεψξεζε. Ζ ειιελίδα παηδαγσγφο αθηεξψλεη αξθεηέο 

ζειίδεο απφ ην άξζξν ηεο γηα λα εμεγήζεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ηε 

ζεσξία ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ θαη ηελ θαηά ηνπο καξμηζηέο – θνκκνπληζηέο, ηαμηθή 

θνηλσληθή δηαπάιε. χκθσλα κε ηε καξμηζηηθή ζεσξία, αλ ε εξγαηηθή ηάμε 

(πξνιεηάξηνη) ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δχλακή ηνπο θαη ην πξαγκαηηθφ ηνπο ηαμηθφ 
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ζπκθέξνλ, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηνλ νινθιεξσηηθφ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ 

θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο ιεγφκελεο α-ηαμηθήο θνηλσλίαο, κεηά απφ αγψλα πνπ ζα 

επηθέξεη ηελ πιήξε θαηάξξεπζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ηε 

ρξνληθή πεξίνδν πνπ γξάθεη ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, θπξηαξρεί ζε φινλ ηνλ 

δπηηθφ θφζκν, εθηφο απφ ηε ιεγφκελε νβηεηηθή Έλσζε (Κιεάλζνπο – 

Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 99 – 106).   

ηελ ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ εζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζην παηδαγσγηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ηελ επνρή εθείλε ζηελ 

θνκκνπληζηηθή Ρσζία, αιιά θαη ζηηο άιιεο Οκνζπνλδηαθέο Γεκνθξαηίεο νη νπνίεο 

ζπλαπνηεινχλ ηε νβηεηηθή Έλσζε. Αξρηθά αλαιχεη ην πψο ν θαπηηαιηζκφο έπιεμε 

βάλαπζα ηελ εξγαηηθή θαη αγξνηηθή ηάμε ζηελ πξν – επαλαζηαηηθή Ρσζία, κε ηα 

θέξδε απφ ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ ηεξάζηησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ απηνχ ηνπ 

γηγαληηαίνπ θξάηνπο λα ηα ραίξνληαη ειάρηζηνη επγελείο θαη κεγαινγαηνθηήκνλεο – 

πξνλνκηνχρνη ηνπ παιαηφηεξνπ ηζαξηθνχ θαζεζηψηνο. Οη ηειεπηαίνη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε ζξεζθεία ζαλ εξγαιείν θαηεπλαζκνχ θαη ζπγθξάηεζεο ησλ 

καδψλ, ελψ ε εθπαίδεπζε ήηαλ ζε πξσηφγνλν επίπεδν, πξνλφκην ειάρηζησλ κφλν, 

απηψλ  πνπ είραλ ηελ εχλνηα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ κεραληζκψλ ηνπ (Κιεάλζνπο – 

Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 106). 

Με ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο Μπνιζεβίθνπο, κεηά ηελ επαλάζηαζε 

ηνπ 1917 θαη ηελ ίδξπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ηέζεθαλ θαη νη ζηφρνη ηνπ 

λεντδξπζέληνο θξάηνπο ζρεηηθά κε ηελ αγσγή ησλ πνιηηψλ ηνπ. Απηνί ήηαλ νη εμήο: 1) 

Λατθή θαζνιηθή εθπαίδεπζε θαη 2) ζπζρέηηζε ηεο παηδείαο κε ηελ πιηθή παξαγσγή. 

Ζ Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάιπζή ηεο, ρψξηζε 

ηελ σο ηφηε ηζηνξία ηνπ νβηεηηθνχ Κξάηνπο ζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο κε βάζε ηελ 

πνξεία πινπνίεζεο ησλ 2 παξαπάλσ ζηφρσλ. Έηζη, σο πξψηε πεξίνδν ζεψξεζε ηα 

ρξφληα κεηά ηελ επαλάζηαζε (1917 – 1921), θαηά ηα νπνία κέζα ζηα ζχλνξα ηνπ 

ηεξάζηηνπ νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο καίλνληαλ αθφκε νη ζπγθξνχζεηο κε ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηνπ παιαηνχ θαζεζηψηνο, κε απνηέιεζκα νη θνκκνπληζηέο λα κελ 

κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ πνιιά απφ ηα πξνγξακκαηηζκέλα ζρέδηά ηνπο ζηνλ ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο. Ο ηειεπηαίνο ήηαλ θαη απηφο ππφ δηακφξθσζε, φπσο θαη φιεο 

άιισζηε νη δνκέο ηεο λεντδξπζείζαο νβηεηηθήο Έλσζεο. 

Χο δεχηεξε πεξίνδν εμέιημεο ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ φξηζε ην 

δηάζηεκα 1921 – 1927, ην νπνίν νλφκαζε πεξίνδν ηεο πξνπαγάλδαο. Πξφθεηηαη ζηελ 

νπζία γηα ηελ εμαεηία θαηά ηελ νπνία πξνεηνηκάζηεθε ηδενινγηθά ηφζν ν θξαηηθφο 

κεραληζκφο φζν θαη ν απιφο ιαφο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ησλ επηηαγψλ 

ηεο λέαο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ηνπ θξάηνο, ψζηε ε θνηλσλία λα βαδίζεη ελσκέλε 

πξνο ηνλ θνκκνπληζκφ θαη ηα ηδαληθά πνπ απηφο πξέζβεπε. Κχξηα ηδενινγία ήηαλ 

απηή ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ θαη ζηφρεπζε ε εμαζζέλεζε ηεο αηνκηθφηεηαο κε 

ηαπηφρξνλε γηγάλησζε ηνπ νκαδηθνχ – θνιεθηηβίζηηθνπ πλεχκαηνο ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (εξγαζία, παξαγσγή, εθπαίδεπζε).  

Σαπηφρξνλα νξγαλψζεθαλ ζρνιεία εξγνζηαζίσλ θαη ζρνιεία λενιαίαο ηνπ 

ρσξηνχ. θνπφο ήηαλ ε θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, κε ηαπηφρξνλε 

νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο ψζηε λα είλαη θνηλσληθά ρξήζηκε. Δπξφθεηην γηα ηελ αξρή 

ηεο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, ζηελ πξψηε πεξίνδν 

δσήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξαηηθνχ κνξθψκαηνο. Βαζηθνί άμνλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, κε κεηαμχ ηνπο νξγαληθή δηαζχλδεζε, ήηαλ ε Φχζε, ε 

Δξγαζία θαη ε Κνηλσλία.  

Δπφκελε πεξίνδνο ζεσξήζεθε απφ ηελ Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ ε 

πεληαεηία 1927 – 1932, θαηά ηελ νπνία θαξπνθφξεζαλ γηα πξψηε θνξά νη παξαπάλσ 
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πξνζπάζεηεο θαη έγηλε νπζηαζηηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο ζηηο βάζεηο ηεο 

ζνζηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζεψξεζεο. Δπξφθεηην γηα πεξίνδν 

αλάπηπμεο ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο. Σφηε θξίζεθε απαξαίηεην λα γίλεη θαη κηα πην 

νπζηαζηηθή πξνζπάζεηα ζηξνθήο ηεο εθπαίδεπζεο ζε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε, ψζηε 

νη λένη επηζηήκνλεο πνπ ζα πξνθχςνπλ λα κπνξέζνπλ λα ζηειερψζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ αλαπηπζζφκελε βηνκεραλία ηεο ρψξαο. Γφζεθε φκσο εμίζνπ 

κεγάιε πξνζνρή (ηδηαίηεξα κεηά ην 1930 θαη ην 26
ν
 πλέδξην ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 

Κφκκαηνο) θαη ζηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ησλ καδψλ, κε ηαπηφρξνλε εζληθή αγσγή. 

ηνλ ηειεπηαίν φξν δελ ελλννχληαλ ζνβηληζηηθφο θαη ηκπεξηαιηζηηθφο εζληθηζκφο 

αιιά βαζηά γλψζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο, ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ βειηίσζήο ηνπο.  

ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ (ζειίδεο 111 – 116 ζην 

πεξηνδηθφ) ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ αζρνιήζεθε εθηελέζηεξα κε ηελ 

πεξηγξαθή ηνπ πνιπηερληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν εθαξκφζηεθε ζηελ 

νβηεηηθή Έλσζε κεηά ην 1930 θαη έδσζε ηνπο πξψηνπο νπζηαζηηθνχο θαξπνχο ην 

1935 – 1936, ρξνληά θαηά ηελ νπνία γξάθεηαη θαη ην ζπγθεθξηκέλν αθηέξσκα απφ 

ηελ ειιελίδα παηδαγσγφ ζην πεξηνδηθφ Παηδεία. Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα Διιάδνο 

πξνζπάζεζε ηελ ίδηα πεξίνδν (1936) λα νξγαλψζεη ην «Μαξμηζηηθφ παλεπηζηήκην» 

(«Λατθφ παλεπηζηήκην» φπσο ζρεδίαδαλ λα ην νλνκάζνπλ). Δπηθνξηηζκέλνο κε ηελ 

νξγάλσζή ηνπ ήηαλ ν Γιελφο, κεηά θαη απφ ηελ επίζεκε έληαμή ηνπ ζην ΚΚΔ ην 

Μάξηην ηνπ 1936. Σν ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα δελ πξφιαβε λα επδνθηκήζεη αθνχ 

καηαηψζεθε απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο (Γάηνο, 

2003: 76).  

Δπηζηξέθνληαο ζην νβηεηηθφ πνιπηερληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη θχξηα ζηνηρεία ηνπ απνηεινχζαλ ε ρεηξνλαθηηθή εξγαζία, πάληα ζε 

ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη παξαγσγηθέο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο, ε ππνρξεσηηθή 

ζπκκεηνρή φισλ αλεμαηξέησο ησλ λέσλ (απφ 8 ρξνλψλ θαη πάλσ) θαη ησλ δπν θχισλ 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε πνιηηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ θαη ε ππφ 

πξνυπνζέζεηο εμεηδίθεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ησλ κεγάισλ βαζκίδσλ ζε επηζηεκνληθά 

θαη βηνκεραληθά κνληέια ηεο επνρήο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα πξνζθέξνπλ άκεζα 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Ζ ηερληθή εθπαίδεπζε φκσο δελ επηδηψθνληαλ σο 

απηνζθνπφο αιιά ηαπηφρξνλα ππήξρε θαιιηέξγεηα ηεο πνιηηηθήο θαη εζηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ λέσλ ζηα θνκκνπληζηηθά θαη ζνζηαιηζηηθά πξφηππα, ε δεκηνπξγία 

ζηελ νπζία ελεξγψλ θνκκνπληζηψλ.  

Σέινο, ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ ζηάζεθε ζην άξζξν ηεο θαη ζηνλ 

ηδηαίηεξν ξφιν πνπ απέδηδε ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Χο 

δηακνξθσηέο ησλ κειινληηθψλ γελεψλ, ε ζεκαζία ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάιε θαη 

απηφ αλαγλσξηδφηαλ απφ ην θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. Αθνχ πξνεηνηκάδνληαλ 

θαηάιιεια ζε παηδαγσγηθά ηλζηηηνχηα, ζε θαιιηηερληθέο ζρνιέο (γηα ηε δηδαζθαιία 

ησλ αληίζηνηρσλ καζεκάησλ) θαη ζε παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο, ηνπο παξέρνληαλ εζηθά 

θαη πιηθά πξνλφκηα ζαλ κνξθή αλαγλψξηζεο ηεο βαξχηεηαο θαη ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

έξγνπ πνπ επηηεινχζαλ (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 111 – 116). 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ παηδαγσγηθή απηή πξνζέγγηζε ηεο 

θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο είλαη ρξήζηκν λα δνχκε ζηελ πξάμε πσο εθάξκνζε ηηο 

παξαπάλσ αξρέο έλαο πξσηνπφξνο ζνβηεηηθφο παηδαγσγφο ηελ πεξίνδν εθείλε. Ο 

ιφγνο γηα ηνλ Anton Makarenko, παηδαγσγφ, ζπγγξαθέα θαη ζεσξεηηθφ, ν νπνίνο 

άθεζε έληνλα ην ζηίγκα ηνπ ζηα  παηδαγσγηθά δξψκελα ηνπ ζνβηεηηθνχ θξάηνπο ηηο 

πξψηεο δεθαεηίεο ηεο χπαξμήο ηνπ.  
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Καηαξρήλ, ν Makarenko ππνζηήξηδε, ζε πιήξε ζχκπιεπζε κε ηελ 

θνκκνπληζηηθή ηδενινγία, φηη γηα λα κπνξέζνπλ νη πξνιεηάξηνη λα βάινπλ ηέινο ζηελ 

θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία έπξεπε λα ζπγθξνπζηνχλ κε ην πξνεγνχκελν ηαμηθφ 

θαζεζηψο. ηελ θνκκνπληζηηθή παηδαγσγηθή νη λένη φθεηιαλ λα είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε βίαηε αιιαγή ηεο πξφηεξεο άληζεο ηαμηθήο θαηάζηαζεο. Γηα 

λα ζπκβεί φκσο απηφ έπξεπε λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ζσκαηηθή αγσγή θαη ηε 

ζηξαηησηηθή πεηζαξρία. ηξαηησηηθέο ζσκαηηθέο αζθήζεηο, πνιεκηθέο ηέρλεο, 

ζεκαίεο, ζάιπηγγεο, παξειάζεηο, αζθήζεηο ηαθηηθήο, φια απηά ήηαλ ζηνηρεία ηεο 

παηδαγσγηθήο πνπ εθάξκνζε ζην ζηαζκφ Gorki, έλα πξφηππν θνκκνπληζηηθφ ζρνιηθφ 

ίδξπκα ην νπνίν δηεχζπλε ν Ρψζνο παηδαγσγφο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 σο 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Καηά ηνλ ίδην, ε αγσληζηηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ – 

καξμηζηή επέβαιιε κία ηδηαίηεξε εζηθή, θαηά ηελ νπνία θάζε πξάμε ήηαλ θαιή, αξθεί 

λα εκπεξηείρε κέζα ζηα ζπιάρλα ηεο θάπνηνλ ζηφρν. Μία δηαξθήο επηηπρία, ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ηζηνξίαο, λνκηκνπνηνχζε ηελ πξάμε. Αληίζεηα, θάζε κε 

θνηλσληθνπνηεκέλε πξάμε ήηαλ αλήζηθε. Ζ καξμηζηηθή εζηθφηεηα αλαδπφηαλ κέζα 

απφ ηελ αιιειεγγχε. Ο Makarenko φξηδε ηα εθπαηδεπηηθά ηδαληθά σο 

δηαπαηδαγψγεζε καρεηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαπάλσ αιιειεγγχεο, ηεο 

δεκηνπξγίαο αηφκσλ – θνιεθηηβίζηα. Ζ θνιεθηίβα είρε ηελ έλλνηα ηεο ακνηβαίαο 

ζηελήο θνηλσληθήο ζρέζεο αιιειεμάξηεζεο θαη αιιεινβνήζεηαο, ρσξίο ηελ νπνία δελ 

κπνξνχζε λα επηβηψζεη ην άηνκν. Ζ θνκκνπληζηηθή παηδαγσγηθή δερφηαλ κφλν ηα 

θίλεηξα πνπ ζπλδένληαλ κε ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ θαη αξλνχληαλ φηη έρεη ζρέζε κε 

ηελ πξνζσπηθή ηδηνηέιεηα. Σα παηδηά ζπλεηδεηνπνηνχζαλ ηα νθέιε ηεο νκαδηθήο 

δνπιεηάο θαη απζφξκεηα απνδέρνληαλ ηνλ ξφιν ηνπο ζε ζπζηήκαηα θνιεθηίβαο ηα 

νπνία έζεηαλ θνηλνχο ζηφρνπο εμππεξέηεζεο ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ. Ζ εξγαζία 

είρε ζθνπφ λα κεηαηξέςεη ηνλ άλζξσπν – άηνκν ζε άλζξσπν – θνκκνπληζηή, 

θαηαξγψληαο ηελ ππάξρνπζα δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν άλζξσπν θαη 

ζηνλ γεληθφ άλζξσπν. Ζ επηθξάηεζε απηνχ ηνπ είδνπο αηφκνπ, κε ην νπζηαζηηθφ 

λφεκα ηεο χπαξμήο ηνπ, ήηαλ εθηθηή, αλ ιακβάλνληαλ ππφςε ην πξαγκαηηθφ ζχλνιν 

θαη αλ απηφ εληαζζφηαλ κέζα ζηελ θνηλσλία. Ζ αλάδεημε ηεο αμίαο ηνπ αηφκνπ θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζπκβάδηδαλ. Ζ αλάπηπμε ηνπ αλζξσπίλνπ φληνο 

ζπλεπάγνληαλ θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. ηαλ ην άηνκν εληαζζφηαλ ζηαδηαθά 

κέζα ζηελ θνηλσλία ε πξνζσπηθφηεηά ηνπ πξνφδεπε. χκθσλα κε ηνλ Makarenko 

(1956: 113 ζην Houssaye, 2000: 222) «Σν ζπιινγηθφ δελ είλαη απιά κηα κάδα, κηα 

νκάδα αλζξψπσλ, πνπ επεξεάδνπλ νη κελ ηνπο δε, έηζη ζέινπλ λα καο θάλνπλ λα 

πηζηεχνπκε νη παηδαγσγνί. Σν ζπιινγηθφ είλαη έλα δηακνξθσκέλν ζχλνιν αηφκσλ, πνπ 

έρνπλ νξγαλσζεί θαη δηαζέηνπλ ηα φξγαλα ηνπ ζπλφινπ… ζπλδένληαη φρη κε δεζκνχο 

θηιίαο, αιιά κε ηελ θνηλή ηνπο επζχλε ζηε δνπιεηά θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε ζπιινγηθή 

εξγαζία». Ζ καξμηζηηθή παηδαγσγηθή είρε ινηπφλ ηελ πεγή ηεο ζηελ παξαγσγή θαη 

φρη ζηελ παηγληψδε εξγαζία, απηήλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ράξε ζε κηα νπζηαζηηθή 

ζπλεξγαζία ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο θαη φρη ζε κηα απιή παξάζεζε αηφκσλ.  

Δπίζεο, ν ίδηνο ν Makarenko ππνζηήξηδε φηη «έλα εθπαηδεπηηθφ κέζν πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί κφλν κέζα απφ ηελ εκπεηξία, λα ειεγρζεί θαη λα επηβεβαησζεί απφ ηα 

απνηειέζκαηα επηζηεκψλ, φπσο απηήο ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο βηνινγίαο» (Makarenko, 

1956: 113 ζην Houssaye, 2000: 215). Σα παξαπάλσ ιεγφκελα ζπκθσλνχλ κε ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ πεξηέγξαςε ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ γηα ζχλδεζε ηεο 

πνιπηερληθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ πιηθή θαη βηνκεραληθή παξαγσγή. ηελ νβηεηηθή 

Έλσζε εμπςψλνληαλ ε επηζηήκε ησλ δεδνκέλσλ. ηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία ε 

παηδαγσγηθή ελζσκαηψλνληαλ κέζα ζηελ ηζηνξία, ε νπνία γηλφηαλ αληηιεπηή σο 

δηαιεθηηθή θαη ήηαλ απνηέιεζκα κηαο αλάιπζεο (Houssaye, 2000: 218).  
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Σελ ίδηα πεξίνδν πνπ εθαξκφδνληαλ φιεο νη παξαπάλσ παηδαγσγηθέο ζεσξίεο 

ζηελ θνκκνπληζηηθή νβηεηηθή Έλσζε, ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη ζηαζψηεο ηνπ 

θνκκνπληζκνχ θαη ηνπ ζνζηαιηζκνχ βξίζθνληαλ ζε κηα δηαξθή πνιεκηθή 

αληηπαξάζεζε κε ηα ζπληεξεηηθά αιιά θαη θηιειεχζεξα ζηνηρεία ζηνλ παηδαγσγηθφ 

θαη πλεπκαηηθφ ρψξν ηεο Διιάδαο.  

Οη πξψηεο απφπεηξεο δηάδνζεο ησλ καξμηζηηθψλ θνηλσληθψλ ζεσξηψλ ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν έγηλαλ κε ην έξγν ηνπ Γ. θιεξνχ «Σν θνηλσληθφλ καο δήηεκα» 

(1907). Σν έξγν ήηαλ κηα ζπλζεηηθή αιιά θαη εθιατθεπκέλε ηαπηφρξνλα πξνζπάζεηα 

παξνπζίαο ησλ αληηιήςεσλ ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ, ζε ζρέζε κε ηελ επξσπατθή θαη 

λενειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. ε απηφ έγηλε γηα πξψηε θνξά δηαζχλδεζε ηνπ 

γισζζηθνχ δεηήκαηνο κε ηελ ηαμηθή δηαπάιε. Μεηά απφ κηα εκπεξηζηαησκέλε 

αλάιπζε ηεο βπδαληηλήο θαη λεψηεξεο ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο, ν θιεξφο 

θαηέιεγε φηη νη δεκνηηθηζηέο απνηεινχζαλ ηα θαηαιιειφηεξα ηέθλα ηεο αζηηθήο 

ηάμεο, ηα νπνία φθεηιαλ λα επηθνξηηζηνχλ κε  ην έξγν ηεο πξνεηνηκαζία ηεο 

θνηλσλίαο γηα ηελ θνηλσληθή αιιαγή κέζσ κηαο ηαμηθήο δηακάρεο ζε πνιηηηθφ 

επίπεδν. Ζ γιψζζα ηνπ ιανχ (δεκνηηθή) θαη ε ιατθή παηδεία έπξεπε λα απνηειέζνπλ 

ηα φπια ζε απηφλ ηνλ αγψλα, ψζηε λα αθππληζηνχλ νη θαηαπηεζκέλεο ιατθέο ηάμεηο, 

νη νπνίεο ζα επέθεξαλ κε ηνλ μεζεθσκφ ηνπο ηελ πνιππφζεηε θνηλσληθή αιιαγή 

(θιεξφο, 1907: 128 – 130).   

ηελφο θίινο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ θιεξνχ, απφ ηελ επνρή ηεο γλσξηκίαο ηνπο 

ζηελ Γεξκαλία (1908 – 1909), ν Γ. Γιελφο επεξεάζηεθε έληνλα απφ ηε καξμηζηηθή 

ηδενινγία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ ξηδνζπαζηηθνπνηήζεθε ζηαδηαθά γηα 

λα θηάζεη ηειηθά λα εληαρζεί ζην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930.  

Ο Γιελφο, ήδε απφ ην 1910, έγξαθε ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

θνηλσληθήο αιιαγήο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, ζπλδένληαο ην γισζζηθφ δήηεκα κε 

ηελ ηαμηθή δηαπάιε: «…Δίλαη θαλεξφ, πψο άκα κηα θνηλσληθή ή πλεπκαηηθή 

κεηαξξχζκηζε θεξδίζεη ην ζθνιείν εθέξδηζε ην παλ. Σν ζθνιείν είλαη πάληα ην ηέιεην 

απεηθφληζκα ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία ππάξρεη. Σν ζθνιεηφ δελ είλαη ε αξρή αιιά 

ην ηέινο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ν ηειεπηαίνο πχξγνο πνπ πξέπεη λα θπξηεπζή. Καη φκσο 

απηφο είλαη ν πξψηνο πνπ πξνζβάιιεηαη θαη πξέπεη λα πξνζβιεζή. Σν ζθνιεηφ είλαη ην 

φξγαλν ηεο θπξηαξρνχζεο ηδενινγίαο… Καλείο δελ πηζηεχεη βέβαηα πσο ε γιψζζα είλαη 

ην φιν…. Ζ γιψζζα βέβαηα δελ είλαη κφλν κέζν αιιά θαη ζηνηρείν ηεο ηδενινγίαο. 

Αιιάδνληαο επνκέλσο ηε γιψζζα, αιιάδεηο θη έλα κέξνο ζεκαληηθφ ησλ λενειιεληθψλ 

ηδεσδψλ. Αιιά απηφ δελ είλαη ην φιν. Αλ ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θάλεη κφλν απηφ 

θαη αθήζεη άζηθηε ηελ ππφινηπε ειιεληθή ηδενινγία δελ ζα είλαη ηέιεηα θη αιεζηλή… 

Δίλαη αλακθηζβήηεην πσο κφλν επί ηε βάζεη κηαο λέαο, πην νξζήο αληηιήςεσο ησλ 

θνηλσληθψλ καο θαη θπιεηηθψλ πξνβιεκάησλ κπνξεί λα ρηππεζή απνηειεζκαηηθά θαη 

ζεηηθά ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο… Ζ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε πξέπεη ινηπφλ λα είλαη 

ην φξγαλν [κηαο] λέαο ηδενινγίαο» (Γιελφο, 1910 ζην Γάηνο, 2003: 58).  

Σε ρξνληά πνπ γξάθεη φια ηα παξαπάλσ ν Γιελφο ηδξχεηαη ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν ν Δθπαηδεπηηθφο κηινο, ζσκαηείν κε εθπαηδεπηηθά, πλεπκαηηθά, επηζηεκνληθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ελδηαθέξνληα. Ο Δθπαηδεπηηθφο κηινο αλαδχζεθε κέζα απφ 

κηα ηδενινγηθή δηεξγαζία ε νπνία κέρξη ην 1910 ραξαθηεξηδφηαλ απφ έλα είδνο 

ζχκκεημεο ζνζηαιηζηηθψλ ηδεψλ, θηιειεχζεξσλ απφςεσλ θαη εθζπγρξνληζηηθψλ 

ηάζεσλ, κε θχξηα ζπληζηακέλε ηελ εθπαίδεπζε. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ θαη ε 

ζπγθξφηεζε νξηζκέλσλ ζπιινγηθψλ ζσκαηίσλ, ζε άιια απφ ηα νπνία ήηαλ 

ηνληζκέλε ε πνιηηηθή ηνπο πιεπξά (π.ρ. ε Κνηλσληνινγηθή Δηαηξία) θαη ζε άιια ε 

εθπαηδεπηηθή ηνπο, (π.ρ. ν Δθπαηδεπηηθφο κηινο). Ο Δθπαηδεπηηθφο κηινο ππήξμε 
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ην θχξην πξντφλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ θαη ε θαηεμνρήλ νκάδα πίεζεο, ε 

νπνία φρη κφλν επεμεξγάζηεθε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ θπβεξλήζεσλ 

Βεληδέινπ, αιιά θαηφξζσζε επηπιένλ λα πξνβάιεη ηε δεκνηηθή γιψζζα σο ζχκβνιν 

πξαγκάησζεο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη επαλαζηαηηθνχ ιφγνπ (ηαπξίδε – Παηξηθίνπ, 

1999: 58).  
Μέζα απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ Δ. Οκίινπ, ηφζν ν Γιελφο φζν θαη άιινη 

ζνζηαιηζηέο θαη θνκκνπληζηέο παηδαγσγνί, πξνζπάζεζαλ λα επεξεάζνπλ κε ηε 

δξάζε ηνπο θαη ηα θείκελά ηνπο ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζεψξεζε ηνπ γισζζηθνχ 

δεηήκαηνο θαη λα ην εληάμνπλ ζηε γεληθφηεξε ζπδήηεζε ε νπνία μεθηλνχζε απφ ην 

ρψξν ηεο αξηζηεξάο θαη ζπλέδεε ηελ εθπαίδεπζε κε ηελ θνηλσληθή κεηαζηξνθή ηεο 

Διιάδαο. Καηά θαηξνχο ην γισζζηθφ θαη επξχηεξα ην εθπαηδεπηηθφ δήηεκα 

ζπλδέζεθε πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν κε ηελ αξηζηεξή ηδενινγία. Ο Δ. κηινο έπαημε 

θαηά δηαζηήκαηα ελεξγφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο (ηξαληαρηφ 

παξάδεηγκα ε ηξηαλδξία ηνπ Οκίινπ απνηεινχκελε απφ ηνπο Γιελφ, Γεικνχδν, 

Σξηαληαθπιιίδε, νη νπνίνη ζρεδίαζαλ θαη πινπνίεζαλ ηε κεηαξξχζκηζε ηεο πεξηφδνπ 

1917 – 1920 επί Δι. Βεληδέινπ).  

Ζ πεξίνδνο δσήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζσκαηείνπ δηήξθεζε 2 πεξίπνπ 

δεθαεηίεο. Καηά ην ηειεπηαίν δηάζηεκά ηνπ, ηδίσο κεηά ην 1927, ζπλέβεζαλ θαη νη 

πην ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, κε θφλην ηελ πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή ζέζε 

πνπ έπξεπε λα πάξεη ηελ θξίζηκε εθείλε ρξνληθή πεξίνδν. Σν δηάζηεκα 1927 – 1930 

ήηαλ πεξίνδνο θνκβηθψλ γεγνλφησλ γηα ην δεκνηηθηζηηθφ θίλεκα. Ήηαλ ε πεξίνδνο 

ηεο δηάιπζεο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, ηνπ ζαλάηνπ  ηνπ Φπράξε, ν νπνίνο δε 

ζπγρψξεζε πνηέ ηνλ ζπκβηβαζκφ ηνπ Οκίινπ, ηεο ςήθηζεο ηνπ Ηδηψλπκνπ (1929) θαη 

ε επνρή θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε Βεληδέινπ, κε ππνπξγφ παηδείαο ηνλ Κ. Γφληηθα 

αξρηθά θαη αξγφηεξα ηνλ Γ. Παπαλδξένπ, πξνρψξεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε, κε ηελ νπνία επηρείξεζε ηελ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο ζην Γπκλάζην, 

θαζψο θαη ηε δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ γηα πξψηε θνξά απφ κεηάθξαζε, κε ελεξγή 

εκπινθή θαη ηνπ Μ. Κνπληνπξά απφ ηε ζέζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνχινπ. 

Ο Γιελφο θαη ν Γεικνχδνο εθείλε ηελ πεξίνδν απνηέιεζαλ ηνπο 2 

ηδενινγηθνχο πφινπο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζπζπεηξψζεθαλ αληηκαρφκελεο πιεπξέο 

ζηνπο θφιπνπο ηνπ Οκίινπ. Ο πξψηνο αλαθεξφκελνο ζηνλ κηιν θαη ζην έξγν πνπ 

έπξεπε θαηά ηε γλψκε ηνπ λα επηηειέζεη ηελ θξίζηκε πεξίνδν ιίγν πξηλ ηελ δηάζπαζή 

ηνπ (1927), έγξαθε: «…θάζε ζεκαληηθή θνηλσληθή κεηαξξχζκηζε, άξα θαη ε 

εθπαηδεπηηθή, γίλεηαη κε κέζν ηελ πάιε ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Ζ ειιεληθή αζηηθή 

ηάμε, φπσο έδεημε ε σο ηψξα πείξα ηνπ Δθπ. Οκίινπ, ή θαηαπνιεκεί άκεζα ή δελ 

επηδηψθεη εηιηθξηλά κηαλ νπζηαζηηθή ιατθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε. Γη’ απηφ ν 

κηινο βιέπεη φηη ε ιατθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε δελ κπνξεί λα έρε άιιν 

θνηλσληθφ θνξέα θαη πξφκαρν, παξά ηηο θνηλσληθέο εθείλεο ηάμεηο, πνπ, ζαλ 

αδηθεκέλεο, ζπλεηδεηνπνηνχλ θαζαξά ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη αγσλίδνληαη γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, αλαγθάδνληαο έηζη θαη ηελ άξρνπζα 

ηάμε λα βειηηψλε ηνπο ζεζκνχο ηεο» (Γιελφο, 1927 ζην Γάηνο, 2003: 71).  

Έηζη, ε θαηάζηαζε ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ κηιν, πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1920, είρε δηακνξθσζεί σο εμήο: Μηα ηάζε γχξσ απφ ηνλ Γεικνχδν, ν νπνίνο 

ππνζηήξηδε κηα ππεξ-ηαμηθή, απνιηηηθή θαη εζληθή παηδεία, θαη κηα δεχηεξε γχξσ απφ 

ηνλ Γιελφ – ε ιεγφκελε «ζνζηαιηζηηθή ηάζε» –  πνπ ηελ απνδέρνληαλ θαη νη 

θνκκνπληζηέο θαη εθθξαδφηαλ κε ηε ζπιινγηζηηθή πνπ παξαζέζακε ζην πην πάλσ 

απφζπαζκα, κε ηα ιεγφκελα ηνπ Γιελνχ πεξί αιιαγήο θαη ηαμηθήο πάιεο.  

Με αθνξκή ηελ ππεξ-ηαμηθή ζεψξεζε ηεο παηδείαο, ν Γεικνχδνο δέρηεθε 

ππξά θαη παιαηφηεξα απφ ηνλ ρψξν ηεο αξηζηεξάο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ιεγφκελσλ 
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«Μαξαζιεηαθψλ». Με αθνξκή ηα παξαπάλσ γεγνλφηα θαη ηελ απνινγία ηνπ 

Γεικνχδνπ ν Ρηδνζπάζηεο επηηέζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1925 ζηνλ ηειεπηαίν 

θαηεγνξψληαο ηνλ φηη πξνζπαζεί λα αθνινπζήζεη κηα κέζε νδφ ζην πνιηηηθφ δήηεκα 

πνπ πξνέθπςε, φηαλ ηνπ πξνζάςαλε νη θαηήγνξνί ηνπ φηη είλαη θνκκνπληζηήο θαη φηη 

ζην ίδξπκα πνπ δηεχζπλε αθνινπζνχληαλ αληεζληθή δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηεο 

Ηζηνξίαο. Με αθνξκή ηα ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα, ε επίζεκε εθεκεξίδα ηνπ 

θνπκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο Διιάδνο θήξπμε δηκέησπν αγψλα ηφζν ελάληηα ησλ 

αληηδξαζηηθψλ – ζπληεξεηηθψλ θχθισλ φζν θαη θαηά ησλ θηιειεχζεξσλ. Καη αλ ν 

πξψηνο αγψλαο ζεσξνχληαλ εχθνινο, ν δεχηεξνο ήηαλ πνιχ πην δχζθνινο γηαηί 

ζηξεθφηαλ ελάληηα ζε παιηνχο ζπληξφθνπο κε ηνπο νπνίνπο θάπνηε ηνπο έλσλαλ 

πνιιά. Σα Μαξαζιεηαθά απνηέιεζαλ γηα ηνλ Ρηδνζπάζηε έλα παξάδεηγκα 

ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηα δπν αζηηθά – πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζπγθξνηήκαηα: ην 

«θενπδαξρνκνλαξρηθφ» απφ ηε κηα θαη ην «θηιειεπζεξναζηηθφ» απφ ηελ άιιε. 

Μπνξεί ην Μαξάζιεην λα κελ εμέθξαδε ηνπο πφζνπο ηεο κεγαιναζηηθήο 

ζπληεξεηηθήο κπνπξδνπαδίαο, αιιά είρε ηελ ππνζηήξημε ηεο θηιειεχζεξεο 

κεζναζηηθήο θαη κηθξναζηηθήο κπνπξδνπαδίαο θαη ζπλεπψο ελφο ηκήκαηνο ηνπ 

θαηεζηεκέλνπ. Ζ εθεκεξίδα ζπλέρηδε ηε ξεηνξηθή ηεο ππνζηεξίδνληαο φηη νη 

Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο θαη ηα δηδαζθαιεία ελίζρπαλ ηελ ηπξαλλία ηεο 

πινπηνθξαηίαο θαη ηεο Δθθιεζίαο εηο βάξνο ηνπ πξνιεηαξηάηνπ. Γηα ηνπο 

θνκκνπληζηέο ήηαλ ηδξχκαηα αδηάθνξα, ηα νπνία ζθφπεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θαζηζηάκελεο ηδενινγίαο, απφ ηελ νπνία δελ έρεη λα αλακέλεη ηίπνηα ρξήζηκν θαη 

επλντθφ ν ιαφο θαη ε εξγαηηθή ηάμε (Ρεπνχζε, 2012: 269 – 270).  

Γεληθά, ελ έηε 1925, ην Κ.Κ.Δ. αξλείηαη ηε δπλαηφηεηα ζε ηδξχκαηα ηνπ 

αζηηθνχ θξάηνπο λα κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ αλζξσπηζηηθά ηδεψδε θαη ηδαληθά, 

αθνχ είλαη αδχλαηνλ λα ππάξμεη αλζξσπηζηηθή θνηλσλία φζν θπξηαξρεί ην θεθάιαην. 

Σα ηδξχκαηα (ζξεζθεπηηθά, εθπαηδεπηηθά, επηζηεκνληθά) ηεο πινπηνθξαηίαο έρνπλ 

ζθνπφ θαηά ηνπο θνκκνπληζηέο λα ζθπξειαηήζνπλ ηηο αιπζίδεο ηεο πλεπκαηηθήο 

ζθιαβηάο ηνπ ιανχ. Πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο αζηηθφηαηα εθπαηδεπηηθά 

παξαξηήκαηα μέλσλ θαη ληφπησλ ηξαπεδηθψλ θαη εκπνξνβηνκεραληθψλ θέληξσλ θαη 

λα θαηαπνιεκάηαη ζε θάζε επίπεδν ε παξερφκελε απφ απηά εθπαίδεπζε (Ρεπνχζε, 

2012: 272).   

Ζ παξαθάλσ ηδενινγηθή αληηπαξάζεζε ζα θξαηήζεη αξθεηφ θαηξφ, ζα 

θνξπθσζεί ην 1927 ζηνπο θφιπνπο ηνπ Οκίινπ θαη ζα θαηαζηξέςεη ηε ζηελή θηιία 

κεηαμχ Γιελνχ θαη Γεικνχδνπ. Σειηθά, κεηά απφ καξαζψληεο ζπλεδξηάζεηο ζηνλ Δ. 

κηιν ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 1927 θαη κεηά ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε 

ζηηο 25 Μαξηίνπ 1927, ζα ππεξςεθηζηνχλ νη ζέζεηο Γιελνχ θαη ην ηζηνξηθφ ζσκαηείν 

ζα δηαζπαζηεί χζηεξα απφ ηελ απνρψξεζε ηνπ Γεικνχδνπ θαη ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ 

(54 ηνλ αξηζκφ). Ζ θξίζε ζα γεληθεπηεί θαη ζηε Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία, θαζψο θαη 

ζηε Φνηηεηηθή πληξνθηά θαη ζε άιινπο καδηθνχο ρψξνπο εθπαηδεπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Μεηά ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο ν κηινο απηνθαζνξηδφηαλ σο 

«ζνζηαιηζηηθφο», κε δηνίθεζε «ζνζηαιηζηηθή», ελψ ζηε λέα δηαθήξπμή ηνπ, ηελ νπνία 

έγξαςε ν ίδηνο ν Γιελφο, δήισλε φηη εμέθξαδε ηνλ «ζνζηαιηζηηθφ δεκνηηθηζκφ». Οη 

ελέξγεηεο ηνπ ζσκαηείνπ παξαπέκπνπλ ζηελ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία, φπσο π.ρ. ε 

πξφζθιεζε ηνπ ξνπκάλνπ ζπγγξαθέα  Παλαΐη Ηζηξάηη, ν νπνίνο θιήζεθε λα κηιήζεη 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1928 καδί κε ηνλ Ν. Καδαληδάθε γηα ηελ εκπεηξία ηνπο ζηε 

νβηεηηθή Έλσζε. Ζ ελέξγεηα απηή μεζήθσζε ζεηξά αληηδξάζεσλ, νη νπνίεο έθηαζαλ 

κέρξη ηελ επέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο, θαη ζε δηθαζηηθέο παξεκβάζεηο θαηά ησλ 

νκηιεηψλ θαη ηνπ νξγαλσηή ηεο εθδήισζεο Γ. Γιελνχ.  
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Μέζα ζηνπο θφιπνπο ηνπ Δ. Οκίινπ νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ζνζηαιηζηψλ θαη 

θνκκνπληζηψλ ζα ζπλερηζηνχλ γηα κηα πεξίπνπ δηεηία κε αληηθείκελν ζπδήηεζεο ηελ 

ηδενινγηθή θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη λα πάξεη ην ζσκαηείν (λα παξακείλεη πνιηηηθά 

νπδέηεξν κε ζαθή ζνζηαιηζηηθφ ραξαθηήξα ή λα πξνζδεζεί ηδενινγηθά θαη πνιηηηθά 

ζε νξηζκέλν πνιηηηθφ θνξέα). Οη εμειίμεηο ηνπ 1929 ήηαλ ξαγδαίεο. Ζ ςήθηζε ηνπ 

Ηδηψλπκνπ, ηα άζιηα νηθνλνκηθά ηνπ Οκίινπ θαη νη αγεθχξσηεο δηαθνξέο ζην 

ηδενινγηθφ θνκκάηη, νδήγεζαλ ζηελ νπζηαζηηθή δηάιπζε ηνπ ζσκαηείνπ. αλ 

εηξσλεία, ην πεξηνδηθφ ηνπ ζσκαηείνπ Νένο Γξφκνο, ζην ηειεπηαίν ηνπ θχιιν 

(Ννέκβξηνο 1929), δεκνζίεπζε ην λέν ζρέδην ηνπ Οκίινπ ζην νπνίν ππνγξακκηδφηαλ 

ε αδπλακία ηεο αζηηθήο ηάμεο λα αλακνξθψζεη ηελ ειιεληθή παηδεία. Χο απάληεζε 

ζηελ παξαπάλσ θαηάζηαζε ν κηινο πξφηεηλε κέζσ ηεο παηδείαο ηνλ ζνζηαιηζηηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κε θχξην θνξέα ηελ εξγαηηθή ηάμε  

(Γάηνο, 2003: 73 – 74).  

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη κε αθνξκή ηε δηακάρε ζηνπο θφιπνπο ηνπ Δθ. 

Οκίινπ ν Αι. Γεικνχδνο έζηξεςε ηα ππξά ηνπ ελάληηα ζηε ζπλνιηθή αληίιεςε ησλ 

ζνβηεηηθψλ γηα ηελ παηδεία. Ήηαλ θαηεγνξεκαηηθφο θαηά ηνπ ζνβηεηηθνχ 

παηδαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, ππνζηεξίδνληαο φηη ζε απηφ είρε αληηθαηαζηαζεί ε 

επηζηήκε απφ ην θφκκα θαη φηη απνξξίπηνληαλ θαηαθηήζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 

παλαλζξψπηλεο αμίεο. Ο έιιελαο παηδαγσγφο ζηήξηδε ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ζηελ 

επίθιεζε ηζηηάησλ θαη θξάζεσλ ηεο ζνβηεηηθήο αξρήο φηη ην ζρνιείν απφ φπιν ηεο 

αζηηθήο ηάμεο είρε θαηαζηεί ζηνπο θφιπνπο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο φπιν ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο. ηε Ρσζία, κεηά ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε, ππήξρε επίγλσζε 

ηεο δπλαηφηεηαο επηινγήο κηαο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ νπνία ε καδηθή κφξθσζε, κε 

ζπλεπίθνπξε ηελ ηδενινγηθή απεμάξηεζε ησλ παηδηψλ απφ αμίεο θαη παξαδφζεηο ηνπ 

παξειζφληνο, ζα αλαβάζκηδε ηελ θνηλσληθή θξίζε, παξάγνληαο ηε κειινληηθή γεληά 

εζεινληψλ ππέξ ηεο θνηλσληθήο ηδέαο. Σν ειιεληθφ θνπκκνπληζηηθφ θφκκα 

ππελζχκηδε ζε θάζε επθαηξία φηη «απνιηηηθή αγσγή, απνιηηηθφ ζρνιείν δελ γίλεηαη» 

(Γάγθαο, 2003: 182).  

πσο είλαη θαηαλνεηφ ε ζχγθξνπζε γηα ην δεκνηηθηζκφ επεξεάζηεθε θαη απφ 

ηελ ηδενινγηθή ζχγθξνπζε κεηαμχ θηιειεχζεξσλ δηαλννχκελσλ, θνκκνπληζηψλ, 

ζνζηαιηζηψλ θαη πην ζπληεξεηηθψλ θχθισλ (θαζαξεπνπζηάλσλ). Ο Κνξδάηνο έγξαθε 

φηη «ν ηειηθφο ζξίακβνο ηεο δεκνηηθήο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή επηθξάηεζε 

ηνπ πξνιεηαξηάηνπ» θαη ηφληδε ηε ζρέζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ κε ηηο θνηλσληθέο 

δηαδηθαζίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηαμηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ιανχ θαη ηεο ξηδηθήο 

θνηλσληθήο αιιαγήο. Οη πξνζθείκελνη ζηνλ αζηηζκφ είραλ επίγλσζε ηεο έκκεζεο 

ζπνπδαηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. Λίγα 

ρξφληα πξηλ ηε δηάζπαζε ηνπ Οκίινπ, ην 1925, ν Μαλφιεο Σξηαληαθπιιίδεο 

ηζρπξηδφηαλ φηη ν θνκκνπληζκφο σο ζχζηεκα ηδεψλ έμσ απφ εζληθά φξηα, δελ κπνξεί 

λα έρεη ηίπνηα θνηλφ κε ηνλ δεκνηηθηζκφ θαη ην θήξπγκά ηνπ γηα ηελ έθθξαζε ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο. ην θίλεκα ηνπ αζηηθνχ δεκνηηθηζκνχ ε ζξεζθεπηηθή θαη εζληθή 

κφξθσζε, θαζψο θαη ε ππεξθνκκαηηθή θαη εζληθή δξάζε, ήηαλ απηνλφεηα ζπζηαηηθά. 

κσο γλσξίζκαηα ηνπ εζληθνχ ζπληεξνχζαλ θαη ηνλ εζληθηζκφ. Ζ ξηδνζπαζηηθή 

εθπαηδεπηηθή ηάζε πνπ εθπξνζσπνχζε ν Γιελφο ην 1927 ππνζηήξηδε ηελ επηινγή ηεο 

απνβνιήο ηεο ζξεζθείαο απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ην πξφβιεκα επηθεληξσλφηαλ ζηνπο 

ξεαιηζηηθνχο ηξφπνπο πινπνίεζήο ηεο. Ήηαλ θαηά έλαλ ηφλν κεηξηνπαζέζηεξν απφ 

ηα ζπλζήκαηα ζην 4
ν
 Παγθφζκην πλέδξην ηεο Γηεζλνχο ησλ Δξγαηψλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο ην 1926, ηα νπνία ππνζηήξηδαλ φηη «ε ζξεζθεία είλαη ην φπην ηνπ ιανχ» 

(Καξι Μαξμ) θαη φηη «ε δηδαζθαιία ηεο ζξεζθείαο είλαη ην κεγαιχηεξν έγθιεκα θαηά 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο» (Λέσλ Σνιζηφη) (Γάγθαο, 2003: 182). 
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Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ ηδενινγηθψλ αληηπαξαζέζεσλ ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαηαλννχκε φηη ε θνκκνπληζηηθή παηδαγσγηθή, πξνζέγγηζε πνπ 

παξέζεζε ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ ζην δεχηεξν απηφ άξζξν ηεο, δελ βξήθε ζε 

θακηά ησλ πεξηπηψζεσλ ζην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

ζηε ρψξα καο γηα λα εθαξκφζεη ηηο παηδαγσγηθέο ηεο αξρέο. Κάηη ηέηνην ζεσξείηαη 

απηνλφεην αθνχ ζηε ρψξα καο ην αζηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα ακθηηαιαληεχηεθε 

νξηζκέλεο θνξέο αιιά πνηέ δελ θηλήζεθε νπζηαζηηθά πξνο ηνλ θνκκνπληζκφ. Καηά ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ζηξάθεθε πξνο ηνλ ζπληεξεηηζκφ θαη αλέδεημε ηελ 

ειιεληθή εθδνρή ηνπ θαζηζκνχ κε ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Η. Μεηαμά. 

Παξφηη ην ΚΚΔ παξνπζίαζε κηα έληνλε απήρεζε ζε νξηζκέλε κεξίδα ησλ ιατθψλ 

καδψλ, ε καξμηζηηθή ηδενινγία δελ έγηλε θπξίαξρν ξεχκα ζε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα επηθέξεη ηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ κέζσ ηεο πάιεο ησλ 

ηάμεσλ πνπ επαγγειίδνληαλ. Μάιηζηα, νη ζνζηαιηζηέο θαη αξγφηεξα πην έληνλα νη 

θνκκνπληζηέο αλαιψζεθαλ ζε αληηπαξαζέζεηο κε ηνλ θηιειεχζεξν θαη ζπληεξεηηθφ 

ρψξν, ζε ζεκαηνινγία πνπ θηλνχληαλ γχξσ απφ ην γισζζηθφ δήηεκα, ρσξίο λα 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ νπζηαζηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή αηδέληα (εθηφο απφ ζχληνκεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο – βιέπε θπξίσο πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηνλ Αι. 

Παπαλαζηαζίνπ ην 1924 θαη ηελ ηξηεηία 1917 – 1920 επί Δι. Βεληδέινπ).   

Σν ηξίην κέξνο – ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο 

Παπαδεκεηξίνπ έρεη ηίηιν «Δζληθή – Γηεζληθή Παηδαγσγηθή» (ζειίδεο 168 – 192 ζην 

πεξηνδηθφ) θαη αζρνιείηαη κε ην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ην νπνίν αθνινπζείηαη ζηηο 

ρψξεο πνπ δελ επηθξαηεί νχηε θαζηζηηθφ νχηε θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο. Πξφθεηηαη 

γηα ρψξεο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη κηα λέα εθπαηδεπηηθή θίλεζε ε νπνία ζηνρεχεη 

ζηελ ππέξβαζε ησλ ζηελψλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη ζηε δηάρπζε ησλ παηδαγσγηθψλ 

ζεσξηψλ θαη πξαθηηθψλ ζηε δηεζλή – ππεξεζληθή δσή (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 

1936: 168).  

Δμαξρήο ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ πιεξνθνξεί ηνπο αλαγλψζηεο ηεο φηη 

εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πιεζψξαο θξαηψλ ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ παξαπάλσ 

θαηεγνξία, ζα αζρνιεζεί κε ηα θπξηφηεξα απφ απηά, δειαδή ηελ Αγγιία, ηε Γαιιία 

θαη ηελ Ακεξηθή, κε κηθξέο αλαθνξέο ζε φια ηα ππφινηπα.  

Ζ αλάιπζε ινηπφλ ηεο ειιελίδαο παηδαγσγνχ μεθηλάεη κε ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ηεο Αγγιίαο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεη σο νιηγαξρηθφ, παξφηη απεπζχλεηαη ζε 

έλαλ δεκνθξαηηθφ ιαφ. Αηηηνινγεί απηήλ ηε δηαπίζησζε θάλνληαο κηα ζχληνκε 

ηζηνξηθή αλαδξνκή, θαηά ηελ νπνία παξαζέηεη ηελ πνξεία ζέζπηζεο ηνπ αγγιηθνχ 

εζληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σν ηειεπηαίν απέθηεζε θαζνιηθή ππφζηαζε γηα 

πξψηε θνξά κφιηο ην 1870 θαη νξγαλψζεθε νπζηαζηηθά πξνο ην ηέινο ηεο δεχηεξεο 

δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα (1918), κε ηελ άλνδν ζπλαζπηζκνχ θνκκάησλ ζηελ 

εμνπζία, αλάκεζα ζηα νπνία ήηαλ θαη ην εξγαηηθφ. Μέρξη ηφηε ε ηδησηηθή 

πξσηνβνπιία θπξηαξρνχζε ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, κε ηηο 

κεζαίεο θαη αλψηεξεο ηάμεηο λα ππνρξενχληαη λα πιεξψλνπλ γηα ηε θνίηεζε ησλ 

ηέθλσλ ηνπο. Ζ Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ παξαζέηεη αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηνπ θξαηηθνχ βξεηαληθνχ ζπζηήκαηνο (δηαβάζκηζή ηνπ, ηξφπνο 

πξνβηβαζκνχ καζεηψλ απφ ηελ κηα βαζκίδα ζηελ επφκελε, θφζηνο ζπνπδψλ αλά 

βαζκίδα, πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ ηέθλσλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ ζε θάζε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο, ζχζηεκα ππνηξνθηψλ θ.η.ι.). Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο δελ είλαη 

αληηθείκελν έξεπλαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γη απηφ δε ζα επηκείλσ ζηνλ ζρνιηαζκφ 

ηνπο. Απηφ πνπ θξαηάκε απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ε Κιεάλζνπο – 

Παπαδεκεηξίνπ θαη ηα νπνία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ πνπ πξνζδίδεη ζην 

βξεηαληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο σο νιηγαξρηθφ, είλαη ην φηη φζν αλαβαίλεη ε 
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εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ηφζν ζηελεχνπλ νη δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ ησλ ιατθψλ 

καδψλ λα ζπλερίζνπλ ηελ θνίηεζή ηνπο, αθνχ ην θφζηνο γηγαληψλεηαη θαζηζηψληαο 

ην δπζβάζηαρην γηα ηα θαηψηεξα νηθνλνκηθά ζηξψκαηα. ηελ νπζία, εθηφο απφ ηελ 

πξσηνβάζκηα – ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε, ε νπνία παξέρεηε θαζνιηθά ζην αγγιηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εθείλε ηελ επνρή ζε φια ηα παηδηά (αγφξηα θαη θνξίηζηα), νη 

επφκελεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αλψηεξεο ηάμεο, ηεο νηθνλνκηθήο ειίη, απηνχο πνπ φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, ζα απνηειέζνπλ ηνπο 

κειινληηθνχο εγέηεο ηεο βξεηαληθήο θνηλσλίαο. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ 

θαηάζηαζεο είλαη νη αλψηεξεο ηάμεηο λα ραίξνπλ κηα πξνλνκηαθή θαη πξνζαξκνζκέλε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο εθπαίδεπζε, ελψ ε 

πιεηνςεθία ησλ ηέθλσλ ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ λα θηλνχληαη ζηελ κεηξηφηεηα, ελψ 

πνιιά απφ απηά απνκαθξχλνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε, δεκηνπξγψληαο κεγάια 

πνζνζηά καζεηηθήο δηαξξνήο.  

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ καο παξαζέηεη ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ θαη 

θξαηάκε απφ ηελ αλάιπζε ηνπ βξεηαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ν 

απνθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο πνπ απηφ έρεη. Με ηελ παξνπζία ζην ππνπξγείν παηδείαο 

ελφο πνιππιεζνχο Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ (20 κέιε) δίλνληαη νη γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο ζηηο ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο επηηξνπέο, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζέηνπλ 

ηηο βαζηθέο αξρέο ζην θάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, 

εμαζθαιίδνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε (κε ζχκπξαμε θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ) θαη αθήλνπλ 

κηα ζρεηηθά κεγάιε επειημία επηινγήο κεζφδνπ θαη πξνγξακκάησλ ζηα θαηά ηφπνπο 

ηδξχκαηα. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Γειαδή, ηα παηδηά ζην ηέινο ηεο θάζε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο νθείινπλ 

λα είλαη θνηλσλνί ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξεη 

ην ηη κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ θαη φρη ην ηη μέξνπλ. Ζ πξάμε θαη ε ιεηηνπξγηθή ρξήζε 

ηεο γλψζεο είλαη ςειά ζηελ εθπαηδεπηηθή αηδέληα. Σν πψο φια απηά ζα επηηεπρζνχλ 

ζην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαζνιηθψλ εμεηάζεσλ είλαη θάηη 

πνπ αθνξά ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο εθπαίδεπζεο θαη ζην νπνίν δελ επεκβαίλεη ε 

θξαηηθή θαη θεληξηθή εμνπζία. Μάιηζηα πνιιά ζρνιεία αξλνχληαη αθφκε θαη ην 

κέξνο ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν ηελ πιήξε απηνλνκία ηνπο απφ ηελ θεληξηθή εθπαηδεπηηθή εμνπζία. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο αλεμαξηεζίαο είλαη ε πνιπκνξθία ησλ αγγιηθψλ ζρνιείσλ. Σν 

θξάηνο ρξεζηκνπνηεί επνηθνδνκεηηθά απηήλ ηελ πνηθηιία, ελζαξξχλνληαο θάζε 

επηζηεκνληθή ζπδήηεζε, έξεπλα θαη πεηξακαηηζκφ (θάηη ηέηνην φκσο παξνπζηάδεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηα ηδησηηθά εθπαηδεπηήξηα ηα νπνία έρνπλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο θαη 

ζπγθεληξψλνπλ παξαδνζηαθά ηα ηέθλα ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ). Απψηεξνο ζηφρνο 

είλαη ε θαιπηέξεπζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, πάληα κέζα ζε αζηηθά πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 172 – 176).  

Αθφκε, ην βξεηαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε 

δηεζληζηηθή – ππεξεζληθή δηαπαηδαγψγεζε, κε ηνληζκφ ηεο αλάγθεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

εζλψλ θαη δεκνθξαηηθήο δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο (Κιεάλζνπο – 

Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 169). Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

(κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930), απνηειεί κηα πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή θαη εζηθή 

απάληεζε ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ζην ηεξάζηην δήηεκα ηεο αλφδνπ ηνπ θαζηζκνχ ζε 

πνιιά επξσπατθά θξάηε.  

Απφ ηηο παξαπάλσ αλαθνξέο ζηεθφκαζηε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γλσκνδνηηθνχ 

πκβνπιίνπ ζην αγγιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ζεζκφ πνπ πξνζπάζεζε λα 

εγθαζηδξχζεη θαη ν Δι. Βεληδέινο ηελ ηειεπηαία δηεηία ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ ζηε 
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ρψξα ην δηάζηεκα 1930 – 1932. πσο γλσξίδνπκε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ 

ππεξέηεζε σο εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο θαη ν Μίιηνο Κνπληνπξάο, πξνζπαζψληαο 

λα εθαξκφζεη απνθεληξσηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επνρήο. Μηα απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εθάξκνζε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζπκβνχιην θαη ε νπνία ήηαλ εηζήγεζε ηνπ Μ. Κνπληνπξά (ν 

Κνπληνπξάο είρε γξάςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ λφκνπ πνπ αθνξνχζε ηα ζρνιηθά 

βηβιία) ζρεηηδφηαλ κε ηε ρξήζε βνεζεηηθψλ βηβιίσλ απφ καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο, πέξαλ ηνπ επίζεκνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ, ην νπνίν κάιηζηα δελ 

ήηαλ πξνθαζνξηζκέλν αιιά κπνξνχζε λα επηιεγεί απφ ηνπο ηειεπηαίνπο κέζα απφ κηα 

επξεία πξνηεηλφκελε ιίζηα. Ο Κνπληνπξάο νξακαηηδφηαλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο 

ζηαδηαθά ζα απνηεινχζε έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα πξναγσγήο θαη εμέιημεο ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλείην θαη ε αλά ηξεηο κήλεο έθδνζε 

ηνπ ιεγφκελνπ «Γειηίνπ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ»,  ην νπνίν 

είρε σο ζηφρν ηελ παξνρή ελφο επηζηεκνληθνχ, ζπκβνπιεπηηθνχ θαη θαζνδεγεηηθνχ 

βνεζήκαηνο ζηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ζην έξγν 

ηνπο. ε απηφ δεκνζηεχνληαλ επηζηεκνληθέο εξγαζίεο εθπαηδεπηηθψλ, γηλφηαλ 

ζπδήηεζε γηα ηξέρνληα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ άκεζα ή έκκεζα κε ηνλ παηδαγσγηθφ 

ρψξν θαη επηδησθφηαλ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε πξνβιεκαηηζκνχο νη νπνίνη ζέηνληαλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Σαρηαιφγινπ, 2006: 137). Απφ ηα παξαπάλσ είλαη ζαθήο ε 

πξνζπάζεηα θαηαξρήλ γηα απνθέληξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη θαηά δεχηεξνλ ε έκθαζε πνπ δηλφηαλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ γηα επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ 

ησλ βαζκίδσλ, ζηνηρεία πνπ εληνπίζακε θαη πην πάλσ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ 

βξεηαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν καο παξέζεζε ε Κιεάλζνπο – 

Παπαδεκεηξίνπ ζην άξζξν ηεο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπκβνχιην αλέιαβε λα ζεζπίζεη αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ην 

γπκλάζην. Ο Κνπληνπξάο ήηαλ ν θχξηνο εηζεγεηήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν ππήξραλ κηα ζεηξά θαηλνηνκηψλ, φπσο ε πξνζαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θάζε ζρνιείνπ ζηηο αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ζηελ ηζηνξία, ηα 

ήζε θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο πεξηνρήο (δείγκα ηνπ απνθεληξσηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

φινπ εγρεηξήκαηνο). Δπίζεο, ζην ζθεπηηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε αλάδεημε ηεο 

λεψηεξεο θαη ζχγρξνλεο επξσπατθήο ηζηνξίαο θαη ησλ επηηεπγκάησλ ηνπ ζχγρξνλνπ 

επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. Γηλφηαλ έκθαζε ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία, κε απψηεξν ζηφρν 

θπξίσο ηελ πξνζέγγηζε κε ηνπο γείηνλεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο 

καδί ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έπξεπε λα είλαη δεκηνπξγηθφ, θαιιηηερληθφ, λα 

επλνεί ηε δξάζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κε απηφ θνξέσλ θαη αηφκσλ θαη 

πξνπάλησλ λα είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ηελ εθάζηνηε 

ςπρνινγηθή θαη αλαπηπμηαθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο. Ζ αλεμηζξεζθία, ε ειεχζεξε 

ζθέςε δαζθάισλ θαη καζεηψλ, ε ηφικε πξνο ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ε πξναγσγή ηεο 

γπλαίθαο θαη ηνπ παηδηνχ έπξεπε λα έρνπλ θπξίαξρε ζέζε ζε απηφ ην ζρνιείν 

(Καξαθχιιεο, 2002: 108 – 111).  

  Απφ ηα παξαπάλσ εληνπίδνπκε πνιιά θνηλά ζηνηρεία (απνθεληξσηηθέο 

θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο, έκθαζε ζηελ έξεπλα, δηάζεζε γηα ζρεηηθή απηνλνκία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δηεζληζηηθή πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε παλαλζξψπηλεο θνηλσληθέο θαη 

εζηθέο αξρέο) κεηαμχ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνζπάζεζε λα ζεζπίζεη ν 

Κνπληνπξάο θαη ηνπ αγγιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο καο ην πεξηέγξαςε ε 

Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ ζην άξζξν ηεο.   

 κσο εθηφο απφ ηα παξαπάλσ αδηακθηζβήηεηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ βξεηαληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππήξραλ θαη πνιινί νη νπνίνη επέθξηλαλ ηελ 
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εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχληαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα γηα πνιιά 

ζέκαηα. Κξηηηθή ζην βξεηαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο απηήο άζθεζε 

έληνλα ν ζθνηζέδνο παηδαγσγφο Α.. Νει, εκπλεπζηήο ηνπ γλσζηνχ πξφηππνπ 

ηδησηηθνχ ζρνιείνπ άκκεξρηι.  

 Καηαξρήλ, ν Νει θαηεγνξνχζε ην παξαπάλσ ζχζηεκα γηα πιηζηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ηεο καδηθήο 

παξαγσγήο, αθνχ κνλαδηθφ κέιεκά ηνπ ήηαλ ε παξαγσγή κειινληηθψλ 

επαγγεικαηηψλ, ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ςπρηθψλ αλαγθψλ 

ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Κάηη ηέηνην ήηαλ θαηαθαλέζηαην απφ ηε δηακφξθσζε ησλ 

ηχπσλ ζρνιείσλ αλά ηελ επηθξάηεηα ηνπ βξεηαληθνχ θξάηνπο, θαζψο θαη απφ ηα είδε 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκηψλ πνπ επηρνξεγνχληαλ.  

 Δπίζεο, ν Νει αληηηίζνληαλ ζθνδξά ζηε ρξήζε ησλ ζπρλψλ ηεζη θαη 

πξναγσγηθψλ εμεηάζεσλ, απφ ηε κηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα ζηελ επφκελε. Θεσξνχζε 

φηη ε παξαπάλσ κέζνδνο ήηαλ αληηπαηδαγσγηθή, εμαληινχζε πλεπκαηηθά, ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά ηα παηδηά θαη θαιιηεξγνχζε κεηαμχ ηνπο ηνλ άθξαην αληαγσληζκφ (Νει, 

1975: 46 – 48)24.  

 Σέινο, ν Νει θαηέθξηλε ηελ απζηεξφηεηα ηνπ βξεηαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ εμαληινχληαλ ζηα ηέθλα ησλ ιατθφηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ηα 

νπνία δελ ήηαλ πξνζαξκνζκέλα ζηα εζηθά θαη θνηλσληθά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ηεο 

αλψηεξεο βξεηαληθήο ειίη. ηελ νπζία απηφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε ην 

θνηλσληθφ πξφηππν πνπ πξνσζνχζε, απέθιεηε έκκεζα ηα παηδηά ησλ θησρψλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ, δηαησλίδνληαο κηα θνηλσληθή εθπαηδεπηηθή αληζφηεηα (Νει, 

1975: 52 – 55)25 ε νπνία δε ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο, νη νπνίεο 

πξνσζνχληαλ απφ ηηο ζειίδεο ηεο Παηδείαο.  

 ηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ αζρνιείηαη 

κε ηελ εθπαίδεπζε ζηε Γαιιία. Απφ ηελ αξρή ηεο πεξηγξαθήο ηεο δηαθαίλεηαη ε 

δηαθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή θηινζνθία κεηαμχ ηνπ βξεηαληθνχ θαη γαιιηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δλψ ην πξψην είλαη απνθεληξσηηθφ θαη επλνεί ηελ 

ηδησηηθή πξσηνβνπιία, ην δεχηεξν θηλείηαη ζε πνιχ πην ζπγθεληξσηηθά πιαίζηα θαη 

πξνζπαζεί κέζσ ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο ηνπ λα νξίζεη φιε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή κε θάζε ιεπηνκέξεηα. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ είλαη ε επηβνιή 

νκνηνκνξθίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δσή φισλ ησλ βαζκίδσλ ηνπ γαιιηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Μηα δεχηεξε παξαηήξεζε πνπ θάλνπκε απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ε 

Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ γηα ην γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη φηη θαη 

απηφ θπξηαξρείηαη απφ νιηγαξρηθή λννηξνπία. Παξφηη ε Σξίηε Γαιιηθή Γεκνθξαηία 

(1870 – κέρξη ηηο κέξεο πνπ γξάθεηαη ην άξζξν απηφ) νξίδεη ξεηά ηελ ππνρξεσηηθή 

δεκνηηθή κφξθσζε γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, ηα παηδηά ησλ ιατθψλ καδψλ έρνπλ 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο εθπαηδεπηηθήο αλέιημεο. ηελ νπζία ε κέζε θαη αλψηεξε 

βαζκίδα ηεο γαιιηθήο εθπαίδεπζεο, κε ηα είδε ησλ ηδξπκάησλ πνπ θαζηεξψζεθαλ απφ 

ην γαιιηθφ θξάηνο, απνθιείεη ηα παηδηά ησλ θαηψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ θαη 

απεπζχλεηαη κφλν ζηα παηδηά ησλ κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ ηάμεσλ ηνπ γαιιηθνχ ιανχ. 
                                                           
24 Παξφκνηεο ελζηάζεηο σο πξνο ηε ρξήζε ηεζη θαη απζηεξήο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο είρε εθθξάζεη 

θαη ν Κνπληνπξάο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ Θειέσλ Θεζζαινλίθεο. ην 

ίδξπκα απηφ ν Κνπληνπξάο παξφηξπλε ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ λα πξνηηκνχλ ηελ πεξηγξαθηθή 

βαζκνιφγεζε ησλ καζεηξηψλ, σο παηδαγσγηθά πην θαηάιιειε (Κνπληνπξάο ζην Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 

186 – 192). 

 

25 Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο δεο Νει, Α.. (1975) «Διεπζεξία φρη Αλαξρία!», εθδ. Μπνπθνπκάλεο. 
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Ο απνθιεηζκφο απηφο πινπνηείηαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, κε κηθξφ αξηζκφ 

θξαηηθψλ ππνηξνθηψλ γηα ηα παηδηά ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ, κε ζρνιεία 

δηαθνξεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη πξναπαηηνχκελα ζηα νπνία κπνξνχλ λα 

αληαπεμέιζνπλ κφλν ηα ηέθλα ησλ κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ 

θ.ά. (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 182 – 183). 

 Πεξλψληαο ηψξα ζηελ θνηλσληνινγηθή βάζε πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην 

γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, απηφ αληηκεησπίδεη ην παηδί φρη σο κία αλεμάξηεηε 

πξνζσπηθφηεηα αιιά σο έλα αλαπφζπαζην κέξνο δπν πνιχ ζεκαληηθψλ ζεζκψλ, ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπ θξάηνπο. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ θηινζνθία ε αγσγή είλαη 

άκεζα ζπλδεδεκέλε κε απηνχο ηνπο θνξείο θαη θάζε θξαηηθή παξέκβαζε θηλείηαη ζην 

πλεχκα ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο. Ο πξψηνο θνξέαο, ε νηθνγέλεηα, παξέρεη ζην 

παηδί ηελ αγσγή θαη ν δεχηεξνο, ην θξάηνο, κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ, 

ηε κάζεζε. Σν ζρνιείν δελ ππνθαζηζηά ηνλ γνλέα, δελ αλαζξέθεη ηα παηδηά, αιιά 

δηδάζθεη ηηο παλαλζξψπηλεο αμίεο ηεο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ γαιιηθνχ έζλνπο. 

 Ζ Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ δηαπηζηψλεη ζην ζεκείν απηφ κηα ζχγρπζε 

ζθνπψλ, πνπ απνηειεί θαηά ηελ ίδηα θαη ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ηεο γαιιηθήο 

εθπαίδεπζεο, αθνχ ζε απηήλ νη γλψζεηο γίλνληαη ζθνπφο θαη φρη κέζν. Γηα ηνπο 

ππεχζπλνπο ζρεδηαζκνχ ηνπ γαιιηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κνξθσκέλνο είλαη 

ν άλζξσπνο πνπ μέξεη πνιιά. Οη ηειεπηαίνη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα πξνζδψζνπλ 

αληηθεηκεληθφ ραξαθηήξα ζην γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ νηθνδφκεκα, έρνπλ θαζηεξψζεη 

πιήζνο εμεηάζεσλ θαη ζρνιαζηηθέο δηαδηθαζίεο επηινγήο, εκκέλνπλ ζηελ 

απνκλεκφλεπζε, ζηελ πνιιή ζρνιηθή εξγαζία γηα ην ζπίηη θαη ζηηο ζπλερείο 

επαλαιήςεηο. Σν παξάδνμν είλαη φηη ηα παξαπάλσ γίλνληαη εκπνηηζκέλα κε ην 

λεσηεξηθφ πλεχκα ηεο πίζηεο ζηελ αμία ηνπ νξζνχ ιφγνπ θαη ησλ επηζηεκψλ. Οη 

απζεληία ηεο ζξεζθείαο έρεη ππνθαηαζηαζεί απφ απηήλ ηεο επηζηήκεο. Σειηθά 

επέξρεηαη σο θπζηθφ επαθφινπζν ε γηγάλησζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηνπ 

ζπληεξεηηζκνχ, ηεο παξειζνληνιαγλείαο θαη ηεο νκνηνκνξθίαο.  Ζ θξηηηθή ζθέςε, ν 

δηάινγνο, ε αληηινγία θαη ε ακθηζβήηεζε ησλ θαηεζηεκέλσλ εθιείπνπλ. Θα ιέγακε 

φηη επηθξαηεί έλαο εθιεπηπζκέλνο εξβαξηηαληζκφο, κε εζηθά ζηνηρεία εκπλεπζκέλα 

απφ ηηο αξρέο ηεο γαιιηθήο επαλάζηαζεο, νη νπνίεο κέλνπλ φκσο κφλν ζην ζεσξεηηθφ 

επίπεδν (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 185).  

 Σα δεδνκέλα θαηά ηελ Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ αλαηξέπνληαη πιήξσο 

ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε (θιαζηθή ή ηερληθή – πνιπηερληθή), φπνπ ε ειεπζεξία ηνπ 

θνηηεηή εμπςψλεηαη ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ζην αλψηεξν επίπεδν. Πξσηαξρηθφο 

ζθνπφο απνηειεί ε πξναγσγή ηνπ εζληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο, 

ζε έλαλ αξκνληθφ ζπλδπαζκφ ηέρλεο θαη παξαγσγήο θαη φια απηά ππφ ηελ 

«νκπξέια» ηεο επηζηήκεο θαη ηεο γαιιηθήο παξάδνζεο. Έηζη επέξρεηαη ε ηζνξξνπία, 

ειαηηψλνληαο ηνπο θηλδχλνπο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο θαη ηεο παξάδνζεο ησλ 

θαηψηεξσλ βαζκίδσλ (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 186). κσο θαη εδψ ν 

νιηγαξρηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ πεξηνξίδεηαη. Ζ πξφζβαζε ζηελ 

αλψηεξε απηή κφξθσζε γηα ηα παηδηά ησλ ρακειφηεξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε σο αλχπαξθηε.  

 Σν άξζξν θιείλεη κε ηελ αηζηφδνμε δηαπίζησζε φηη  ηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 

ζηε Γαιιία αξρίδνπλ ζηγά – ζηγά λα θηιειεπζεξνπνηνχληαη, δίλνληαο κεγαιχηεξεο 

ειεπζεξίεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, δείρλνληαο πεξηζζφηεξε πίζηε θαη ελδηαθέξνλ ζην 

παηδί θαη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη εηζάγνληαο ζηνηρεία απφ ηελ πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή 

ζεψξεζε ηεο Νέαο Αγσγήο. Σν παξάδνμν πνπ δηαπηζηψλεη ε Κιεάλζνπο – 

Παπαδεκεηξίνπ είλαη φηη ε γαιιηθή θνπιηνχξα, έρνληαο ζηελ νπζία γελλήζεη ηνλ 

Ρνπζζψ, ρξεηάζηεθε λα ηνλ αλαθαιχςεη μαλά κεηά ην ηέινο ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ 
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(ε αξζνγξάθνο αλαθέξεηαη ζηνλ πξψην Παγθφζκην Πφιεκν) κέζσ ηεο εηζαγσγήο 

απφ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο (Γεξκαλία) ησλ αξρψλ ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο. ια ηα 

παξαπάλσ ηα πξνθάιεζε ε νηθνλνκηθή δπζηνθία κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ε νπνία 

ζηελ αξρή απφ αλάγθε θαη έπεηηα απφ πίζηε ζηελ εξγαζία θαη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα 

ησλ παηδηψλ, νδήγεζε ζηελ εηζαγσγή ηεο ρεηξνλαθηηθήο εξγαζίαο ζην ζρνιείν ζε 

αγξνηηθέο θπξίσο πεξηνρέο, ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ηδηαίηεξσλ δεμηνηήησλ ησλ 

καζεηψλ θαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ γηα ζπλεξγαζία κε ην 

ζεζκφ ηνπ ζρνιείνπ (κέζσ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ). Ζ εκπινθή ησλ ζρνιηθψλ 

ηδξπκάησλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έθεξε ηα παηδηά πην θνληά ζηε θχζε, ηφλσζε 

ηελ ππεπζπλφηεηά ηνπο, ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ηελ πξσηνβνπιία ηνπο, 

βειηίσζε ηηο ζρέζεηο καζεηψλ κε εθπαηδεπηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθψλ κε γνλείο θαη 

νδήγεζε ζηελ απηφ-αγσγή ησλ παηδηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο επαηζζεηνπνίεζε 

(Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 188 – 192).  

 Απφ ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθέο ηεο Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ 

δηαπηζηψλνπκε ηε κεγάιε επηξξνή ηνπ παηδαγσγηθνχ ξεχκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο 

ζηελ αλψηεξε θπξίσο γαιιηθή εθπαηδεπηηθή βαζκίδα. Παηδαγσγνί φπσο νη Rousseau, 

Pestalozzi, Montessori, F. Fröbel, {ν νπνίνο δξαζηεξηνπνηήζεθε ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη 

ζεσξείηαη ν παηέξαο ησλ ιεγφκελσλ λεπηαθψλ θήπσλ (Houssaye, 2000: 67 – 68)}, 

άθεζαλ έληνλα ην ζηίγκα ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ επξσπατθνχ απηνχ θξάηνπο.  

 Δπίζεο, ν Olide Decroly (1871 – 1932) δηακφξθσζε θαη απηφο ηε γαιιηθή 

παηδαγσγηθή πνιηηηθή ησλ αλψηεξσλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, εθεί πνπ νη 

γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο ηνπ θξάηνπο, φπσο είδακε πην πάλσ, θάκπηνληαλ. Ο 

ηειεπηαίνο επέκελε ηδηαίηεξα ζην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε νθείιεη λα πεηχρεη φζν 

γίλεηαη θαιχηεξα ηελ έληαμε ηνπ αηφκνπ ζην ππάξρνλ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηβάιιεη ε δσή. Ζ παηδαγσγηθή ηνπ Decroly 

ήηαλ κηα παηδαγσγηθή δξάζεο – ελέξγεηαο. Βαζηδφηαλ θπξίσο ζηελ ειεπζεξία ηνπ 

αηφκνπ ε νπνία γηλφηαλ αληηιεπηή σο πξσηνβνπιία θαη ππεπζπλφηεηα, σο ζεβαζκφο 

ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θάζε άιινπ, σο αιιειεγγχε θαη σο πξνηεξαηφηεηα ε νπνία 

δίλεηαη ζηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ζηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζηελ επραξίζηεζε 

(Decroly ζην Houssaye, 2000: 182 – 185). Δηδηθά ην Βέιγην ηνπ 1936, κηα άιιε 

επξσπατθή ρψξα κε ηελ νπνία ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ αζρνιείηαη 

επηγξακκαηηθά ζην ηειεπηαίν άξζξν ηνπ αθηεξψκαηφο ηεο, ήηαλ ηδηαηηέξσο 

επεξεαζκέλν απφ ηε ζθέςε ηνπ Decroly. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απηήο ηεο ρψξαο 

ζηφρεπε ζηε δηακφξθσζε ελφο λένπ αλζξψπνπ, ζηε ρεηξαθέηεζε θαη ζηελ 

απειεπζέξσζή ηνπ (Houssaye, 2000: 187).  

 Σέινο, κηα άιιε επηξξνή,  πνπ εληνπίδνπκε ζην γαιιηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ηνπ κεζνπνιέκνπ, είλαη απφ ηνλ ζνπεδφ παηδαγσγφ A.  Ferrière (1879 – 1960), ν 

νπνίνο πξνζπάζεζε λα ζπλδπάζεη αξκνληθά ηε δηαλνεηηθή εθπαίδεπζε κε ηηο πιηθέο 

θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο (δξαζηεξηφηεηεο ζηελ χπαηζξν, ρεηξνλαθηηθή 

εξγαζία, αγξνηηθέο θαη θεπεπηηθέο εξγαζίεο, γπκλαζηηθή, εθδξνκέο θ.ά). Γχξσ απφ 

φια απηά ηα ελδηαθέξνληα πεξηζηξέθνληαλ ν θπζηθφο απζνξκεηηζκφο θαη ε έκθπηε 

πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ, ε θαιιηέξγεηα ηεο εζηθήο αγσγήο απφ ηελ επαθή κε ηελ 

νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ, ε ππεπζπλφηεηα ησλ καζεηψλ, κέζσ ηεο ζρεηηθήο 

απηνλνκίαο ησλ παηδηψλ θαη ηεο αλάζεζεο ζε απηά ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν θνηηνχζαλ θ.η.ι. 

(Ferrière ζην Houssaye, 2000: 238).  

 ινη νη παξαπάλσ παηδαγσγνί απνηέιεζαλ επηξξνέο ηφζν ηνπ Κνπληνπξά φζν 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ζηελ Παηδεία (Ακαξηψηνπ, Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 
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Ηκβξηψηε θ.ά.)26 θαη θαζφξηζαλ ην παηδαγσγηθφ ζηίγκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πεξηνδηθνχ. 

 Σν ηξίην θείκελν ηεο Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ (ζειίδεο 256 – 270 ζην 

πεξηνδηθφ) ηηηινθνξείηαη «ηελ Ακεξηθή» θαη απνηειεί ηελ ηειεπηαία ζπλέρεηα ησλ 

άξζξσλ ηεο κε ηνλ γεληθφ ηίηιν «Ζ νπζία θαη νη κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο 

Παηδαγσγηθήο». πσο θαηαιαβαίλνπκε θαη απφ ηνλ παξαπάλσ ηίηιν, ζηηο ζειίδεο 

απηέο ε ειιελίδα παηδαγσγφο πξνζπαζεί λα ζπλνςίζεη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

ακεξηθαληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, μεθηλψληαο κε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή 

αλαδξνκή θαη ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαο πεξηζζφηεξν ηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ κεγάινπ απηνχ θξάηνπο.   

 Σν Ακεξηθαληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ιίγα ρξφληα πξηλ απφ ηε ζηηγκή πνπ 

γξάθεηαη απηφ ην άξζξν (ηέινο ηνπ 1
νπ

 παγθνζκίνπ πνιέκνπ), δε δερφηαλ θξαηηθέο 

παξεκβάζεηο. Βαζηδφηαλ ζε έλα ζχζηεκα νξγάλσζεο αλά πνιηηεία, ρσξίο ηελ αλάγθε 

θεληξηθήο θαζνδήγεζεο απφ θάπνην νκνζπνλδηαθφ νξγαληζκφ εθπαίδεπζεο. πσο 

δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα γξαθφκελα ηεο αξζξνγξάθνπ ζηα πξνεγνχκελα άξζξα ηεο, 

απηφ απνηειεί θαηά ηελ ίδηα πιενλέθηεκα γηα ην εθάζηνηε ζχζηεκα, αθνχ νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ εληφο απηνχ λα θηλεζνχλ αλεμάξηεηνη θαη απαιιαγκέλνη απφ 

θξαηηθνχο ειέγρνπο, γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο θαη ηδενινγηθέο πξνζθνιιήζεηο.    

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ καο εμηζηνξεί φηη ζηελ 

απαξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ακεξηθαληθνχ θξάηνπο ε εθπαίδεπζε έπαημε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηνλ ζρεκαηηζκφ εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ πνιηηψλ ηνπ, κηα αλαγθαηφηεηα ε 

νπνία πήγαδε απφ ηελ εηεξφηεηα ησλ πνιιψλ εζληθψλ θαηαγσγψλ πνπ πεξηέθιεηε ην 

λενζχζηαην απηφ έζλνο. Έηζη σο ην 1850 ππήξραλ 2 ηχπνη ζρνιείνπ, έλα θνηλνηηθφ 

θεληξηθφ ζρνιείν, κε εθπαίδεπζε θαηψηεξνπ ηχπνπ, θαη έλα αλψηεξν, κε ηελ 

νλνκαζία Αθαδεκία, ην νπνίν απνηέιεζε ηνλ πξφδξνκν ησλ κεηέπεηηα high schools. 

Καη ηα δπν απηά είδε ζρνιείσλ ήηαλ πνιχ θησρά θαη πεξηνξηζκέλνπ πεξηερνκέλνπ 

γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο. Σα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ κέρξη εθείλε ηε 

ρξνληθή ζηηγκή ην ακεξηθαληθφ έζλνο ήηαλ ν δηνηθεηηθφο θαη νηθνλνκηθφο έιεγρνο ηνπ 

αραλνχο θξάηνπο ηνπ, ν ζπληνληζκφο ησλ ηεξάζηησλ ξνψλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ 

Δπξψπε, νη νπνίνη αθφκε θαηέθζαλαλ ζηε λέα ήπεηξν, θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

ηεξάζηησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ νη νπνίεο βξίζθνληαλ εληφο ηεο επηθξάηεηαο 

ηνπ λένπ θξάηνπο. Σα πξψηα ινηπφλ ζρνιεία επέκελαλ ζηα βαζηθά: ζηελ ζηνηρεηψδε 

εθκάζεζε ηεο γξαθήο, ηεο αλάγλσζεο (ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ψζηε λα ππάξρεη 

θνηλφο ηφπνο ζπλελλφεζεο φισλ απηψλ ησλ κεηαλαζηψλ) θαη ηεο αξίζκεζεο. Σν 

αλαγλσζηηθφ ήηαλ θνηλφ γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη άζρεην απφ ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Ζ κφξθσζε είρε εγθπθινπαηδηθφ ραξαθηήξα θαη ε 

θαιιηέξγεηα ησλ ςπρηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ δελ απνηεινχζαλ 

πξνηεξαηφηεηα.  
Απφ ηα κέζα φκσο ηνπ 19

νπ
 θαη κεηά άξρηζαλ ζηγά – ζηγά λα δηαδίδνληαη θαη 

ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν νη ηδέεο ηνπ παηδαγσγηθνχ ξεχκαηνο ηεο λέαο αγσγήο, κε 

επξείεο αλαθνξέο ζηνπο Pestalozzi, Rousseau θαη Herbart. Σελ επνρή εθείλε, κε ηελ 

αικαηψδε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο, ηελ επξεία ρξήζε εθεπξέζεσλ (ηππνγξαθία) 

θαη ηε ηαρεία αζηηθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ, δεκηνπξγήζεθαλ θαη νη πξψηεο πην 

νξγαλσκέλεο ζρνιηθέο δνκέο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο ρψξαο, κε ηελ ηαπηφρξνλε 

κέξηκλα γηα πξνζρνιηθή αγσγή (λεπηαγσγεία) θαη ζρνιηθή εθπαίδεπζε (high θαη 

senior schools). Σα ηδξχκαηα φκσο πνπ επεξεάζηεθαλ νπζηαζηηθά απφ ηηο αξρέο ησλ 

παξαπάλσ ζηνραζηψλ θαη παηδαγσγψλ ήηαλ ιίγα. ηα πεξηζζφηεξα ηα καζήκαηα 
                                                           
26 Γηα επηπιένλ ζηνηρεία δεο ηηο βηνγξαθίεο ησλ αξζξνγξάθσλ ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 
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εμαηνκηθεχηεθαλ ζε ρσξηζηά επηζηεκνληθά θαη γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ε επηκνλή 

ζηελ παξάζεζε πνιιψλ πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ κε κνξθή ζρνιηθήο χιεο 

παξέκεηλε. Σν ράζκα κεηαμχ δσήο θαη ζρνιείνπ παξέκεηλε θαη κάιηζηα γηγαληψζεθε 

κε ηε δεκηνπξγία ηαμηθήο δηαζηξσκάησζεο ζηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία, εμαηηίαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη παξαγσγηθψλ ζπλζεθψλ πνπ αλαθέξακε πην πάλσ (αζηηθνπνίεζε, 

εθβηνκεράληζε, ζπλερήο ξνή κεηαλαζηψλ, πιεζψξα αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ θ.η.ι.) 

(Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 257 – 259).  

Υξνληθφ ζεκείν θακπήο απνηεινχλ, θαηά ηελ Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, επνρή θαηά ηελ νπνία παξνπζηάδνληαη ηα πξψηα ζεηηθά 

βήκαηα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, επεξεαζκέλα θαη απφ ηηο επηζηήκεο ηεο 

ςπρνινγίαο, ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο θηινζνθίαο. Γίλνληαη γηα πξψηε θνξά 

αιιαγέο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ θαη ηεο 

πξνζαξκνγήο ηνπο ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Ζ 

αληηπαξάζεζε φκσο κεηαμχ ζπληεξεηηθψλ θαη πξννδεπηηθψλ θχθισλ ζπλερίδεηαη. Οη 

κελ πξψηνη επηδηψθνπλ ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ θξαηηθή 

παξέκβαζε θαη νη δεχηεξνη ηνλ κεγαιχηεξν θεληξηθφ έιεγρν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξψκελσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ ακεξηθαληθνχ θξάηνπο. Ζ πξνζπάζεηα γηα 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο 

επηζηεκνληθέο, παξαγσγηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα ηέιε 

ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο δχν ηάζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ Ακεξηθή (πξννδεπηηθή θαη ζπληεξεηηθή) κε ηειείσο δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν. Οη κελ ζπληεξεηηθνί κε εμεηδίθεπζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, κε 

ζπζζψξεπζε πιεζψξαο ζηείξσλ γλψζεσλ, κε επηθέληξσζε ζηε κεραληθή κλήκε, κε 

ρξήζε δηαγλσζηηθψλ test, ελψ νη πξννδεπηηθνί πξνζπαζψληαο λα ελζσκαηψζνπλ 

δεκηνπξγηθά ηα δεδνκέλα απφ ηελ επηζηήκε ηεο παηδηθήο ςπρνινγίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θάλνληαο επίζεο ρξήζε ηεο αλαζηνραζηηθήο παξαηήξεζεο 

ζηε δηδαζθαιία, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εμαηνκίθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

δηαθφξσλ καζεκάησλ, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο πεηξάκαηα θαη ξπζκίδνληαο ππέξ ηνπ παηδηνχ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη κέρξη ηφηε δε ιακβάλνληαλ ππφςηλ (π.ρ. 

πνηφηεηα ζρνιηθψλ θηεξίσλ, ζπλζήθεο πγηεηλήο, νξζνινγηθή θαηαλνκή σξψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κεηαμχ γλσζηηθψλ θαη 

ςπρνζσκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ θ.ά.).  Απνηέιεζκα ησλ ηειεπηαίσλ παξεκβάζεσλ 

είλαη ε δεκηνπξγία γηα πξψηε θνξά ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν εηδηθψλ ζρνιείσλ γηα 

παηδηά κε αλαπεξίεο θαη λνεηηθά πξνβιήκαηα θαη ε ζέζπηζε εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ ζηα πξφηππα ησλ εμνρηθψλ παηδαγσγείσλ θαη ησλ ζρνιείσλ εξγαζίαο ηεο 

Δπξψπεο (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 260 – 262). 

ια ηα παξαπάλσ δελ έγηλαλ κε γξακκηθή πξφνδν. Καηά θαηξνχο 

ζεκεηψζεθαλ παιηλδξνκίεο θαη πηζσγπξίζκαηα. κσο ε ηδενινγηθή απηή δχκσζε θαη 

ε πιεζψξα κεζφδσλ, πξνζπαζεηψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, δεκηνχξγεζε ηηο 

ζπλζήθεο γηα ηελ εκθάληζε ελφο ξεχκαηνο ξηδνζπαζηψλ παηδαγσγψλ, νη νπνίνη 

έζεζαλ γηα ηα θαιά ζην επίθεληξν ηεο παηδαγσγηθήο ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ, 

εηζάγνληαο ηε δσή ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο κέζα ζηελ εθπαίδεπζε. Οη παηδαγσγνί 

απηνί, κε πξσηεξγάηεο ηνλ John Dewey θαη ηνλ William Kilpatrick, πξνρψξεζαλ ζε 

θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο αιιειεπηδξάζαλε δεκηνπξγηθά κε ηα παηδαγσγηθά 

ξεχκαηα ηεο γεξαηάο επείξνπ.   

Ο πξψηνο (John Dewey), ζην πξννδεπηηθφ ζρνιείν πνπ ίδξπζε ην 1894, 

θαηήξγεζε ηα ζπλεζηζκέλα πξνγξάκκαηα (σξνιφγην θαη αλαιπηηθφ) θαη εθάξκνζε 

ξηδνζπαζηηθέο θαηλνηνκίεο, φπσο αιιαγή ζηελ επίπισζε ηνπ ζρνιείνπ, επξεία ρξήζε 
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εξγαζηεξίσλ θνηλσληθήο θαη ρεηξνλαθηηθήο απαζρφιεζεο ησλ παηδηψλ θαη 

εκπινπηηζκφ ησλ εκπεηξηψλ ηνπο κε επηζηήκεο, νη νπνίεο εκπιέθνληαλ δεκηνπξγηθά 

κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ζρνιείνπ. Οη παξαπάλσ επηινγέο έγηλαλ πάλσ ζε 

ηέζζεξα βαζηθά έλζηηθηα ηνπ παηδηνχ, ηα νπνία θαηά ηνλ Dewey ήηαλ: ην θνηλσληθφ 

έλζηηθην, ην έλζηηθην γηα δξάζε, ην έλζηηθην γηα έξεπλα θαη ην θαιιηηερληθφ 

έλζηηθην. Σν ζρνιείν ππφ ηελ θαζνδήγεζή ηνπ κεηαηξάπεθε ζε ζρνιείν δνπιεηάο – 

εξγαζίαο θαη φρη ζηείξαο αθξφαζεο θαη εθκάζεζεο ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ. Γηα 10 

ρξφληα (κέρξη ηελ κεηάβαζή ηνπ ζε παλεπηζηεκηαθή έδξα ην 1904 ζην Παλεπηζηήκην 

Columbia) ε εξγαζία ηνπ ζην ζρνιείν ηνπ απνηέιεζε πφιν έιμεο γηα εθπαηδεπηηθνχο 

θαη θνηλσληθνχο επηζηήκνλεο απφ ηελ Ακεξηθή αιιά θαη άιια κέξε ηνπ θφζκνπ. Σα 

πνξίζκαηα πνπ ζπγθέληξσζε ηα ρξεζηκνπνίεζε γηα λα ζηνηρεηνζεηήζεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή ηνπ ζεσξία πεξί ηεο αγσγήο ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ νπνία ζπλδχαζε 

ζηνηρεία απφ ηηο επηζηήκεο ηεο παηδαγσγηθήο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο θπζηνινγίαο, ηεο 

θνηλσληνινγίαο, ηεο βηνινγίαο θ.ά. ηα ιεγφκελά ηνπ, ηα νπνία καο παξαζέηεη ε 

Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, ζπλνςίδεηαη ε θηινζνθία ηεο δνπιεηάο ηνπ: «Ζ 

απφρηεζε δεμηνηήησλ δελ είλαη ζθνπφο θαζ’ εαπηφλ. Οη δεμηφηεηεο πξέπεη λα 

εμππεξεηήζνπλ έλαλ άιιν ζθνπφ. Καη απηφο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ θνηλή δσή. Έρνπλ 

βέβαηα νη δεμηφηεηεο θαη ην ζθνπφ λα θάκνπλ έλα άηνκν ηθαλφηεξν γηα λα απηφ-

ππνζηεξίμεη θαη λα απηφ-ζεβαζηεί ηελ ειεπζεξία ηνπ. Αιιά, αλ ν ζθνπφο απηφο δελ 

ζπλπθαλζεί κε εξγαζία πνπ λα δίλεηαη γηα ράξε ησλ άιισλ, ηφηε απηέο νη δεμηφηεηεο 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εγσηζηηθά, εγσθεληξηθά, θαη λα γίλνπλ κέζν γηα λα 

εθκεηαιιεπηεί έλα άηνκν ηα άιια άηνκα. Καη απηφ πνπ ηζρχεη γηα ηηο δεμηφηεηεο ηζρχεη 

θαη γηα ηηο γλψζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπο ζθνπφο θαη ν ηειηθφο έιεγρνο ηεο αμίαο ηνπο 

είλαη ην λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαιπηεξέςνπλ ηελ θνηλή δσή» (Dewey 

ζην Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ 1936: 265).     

ηελ θνηλσληνινγηθή – παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ Dewey πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

έπαηδε ε έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο (community). Σν ζρνιείν γηα λα εθπιεξψζεη ηνλ 

ζθνπφ ηνπ έπξεπε, εθηφο ησλ άιισλ, λα είλαη αλνηρηφ ζηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα 

ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο. Χο θνηλφηεηα ελλννχληαλ ν θνηλσληθφο ζρεκαηηζκφο πνπ 

εκθαληδφηαλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαη πψο απηφο δηαηεξνχληαλ ζηηο κεγάιεο 

πφιεηο θαη θπξίσο ζηηο ζπλνηθίεο ηνπο, δεκηνπξγήκαηα ζπλήζσο κηθξφηεξσλ 

θνηλνηήησλ. Απηφο ν βαζηθφο θνηλσληθφο ραξαθηήξαο κπνξνχζε, θαηά ηνλ Dewey, 

λα βξεη ηελ παηδαγσγηθή ηνπ έθθξαζε ζην ζρνιείν, δπλακψλνληαο ηνλ ραξαθηήξα 

ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη πξνσζψληαο ηε ζπλεξγαηηθή δηάζεζε φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (γνλείο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, ηνπηθνί θνξείο).  ε απηήλ 

ηελ πξνζέγγηζε ην ζρνιείν απνηεινχζε ηελ εκβξπηθή θνηλνηηθή κνξθή δσήο, ε νπνία 

ζα βνεζνχζε ηα κέιε ηεο (καζεηέο = κειινληηθνχο πνιίηεο) λα σξηκάζνπλ ππφ 

ζπλεξγαηηθέο θαη αιιειέγγπεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, κεηνπζηψλνληαο απηήλ ηνπο ηελ 

εκπεηξία ζε κειινληηθφ ηξφπν δσήο, εληφο ησλ επξχηεξσλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ζηηο 

νπνίεο ζα θιεζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ (Röhrs, 1990: 51). ε απφζπαζκα ηνπ έξγνπ ηνπ 

«Σν ζρνιείν θαη ε θνηλσλία» γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά: «ηαλ ην ζρνιείν πξνεηνηκάδεη 

θάζε παηδί θαη ην αζθεί ζηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο κηθξήο θνηλφηεηαο, γεκίδνληάο ην κε 

ην πλεχκα ηεο ζπκπαξάζηαζεο θαη εμνπιίδνληάο ην κε ηα κέζα γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

απηνπεηζαξρία, ηφηε ζα έρνπκε ηελ πην θαιή θαη πην ζίγνπξε εγγχεζε γηα κηα πην 

πνιχηηκε, πην αμηαγάπεηε θαη πην αξκνληθή θνηλσλία» (Dewey, 1913: 44 ζην Röhrs, 

1990: 58).  

ην έξγν ηνπ «ρνιεία ηνπ κέιινληνο» ν Dewey ππνδεηθλχεη παξαδεηγκαηηθά 

ηξφπνπο νξγάλσζεο ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ. Πξέπεη, ζε ζπλεηδεηή αληίζεζε πξνο ην 

παιηφ ζρνιείν, ην νπνίν ήηαλ θνξκαιηζηηθά πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ην αλαιπηηθφ 
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πξφγξακκα, ην παηδί λα ηνπνζεηεζεί ζην θέληξν φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηαπηφρξνλα ην ρξνληθφ, θνηλσληθφ θαη ηζηνξηθφ 

πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν γίλεηαη ε εθάζηνηε 

πξνζπάζεηα. Σν παηδνθεληξηθφ ζρνιείν, κε ην πλεχκα ηεο πξψηεο απηήο αληίιεςεο, 

δελ επηιέγεη ην παηδί σο κέηξν αιιά αλακθίβνια σο ζεκείν αθεηεξίαο ηεο 

παηδαγσγηθήο πξάμεο. Σν παηδί θαη ν θφζκνο ησλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη λα ζπλδεζνχλ 

έηζη ψζηε ε θαηαλφεζε ε νπνία αξρίδεη απφ ηε κηα πιεπξά λα δηαθπιάηηεη ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο άιιεο (Dewey, 1915 ζην Röhrs, 1990: 53).  

Πνιχ ελδηαθέξνπζεο είλαη γηα ηελ επνρή ηνπ θαη νη απφςεηο ηνπ Dewey γηα 

ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Ο ακεξηθαλφο ζηνραζηήο θαληαδφηαλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο κεζνιαβεηή κεηαμχ ηεο 

γλψζεο – εκπεηξίαο θαη ηνπ παηδηνχ, σο ην άηνκν πνπ ζέηεη ηα εξσηήκαηα 

ακθηζβήηεζεο, ρσξίο λα εμαηξεί απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε απφ απηήλ ηνπ δαζθάινπ – 

γλσκνδφηε θαη παληνγλψζηε, ε νπνία θπξηαξρνχζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο ηνπ ηελ επνρή ηνπ (ηέιε 19
νπ

 – αξρέο 20
νπ

 αηψλα). Ζ πξνζέγγηζή ηνπ απηή 

ήηαλ εκπλεπζκέλε απφ ηνλ ζσθξαηηθφ δηάινγν θαη πξνθάιεζε κηα επαλάζηαζε ζηνλ 

ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο, κε πνιινχο ζπληεξεηηθνχο θχθινπο λα επηηίζεληαη ζθνδξά 

ζηνλ Dewey γηα ην φηη ηφικεζε λα εθζξνλίζεη απφ ην βάζξν θχξνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη λα ηνπο εμηζψζεη κε ηνπο καζεηέο (Röhrs, 1990: 53).  

Έλα αθφκε ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγθαία θαηά ηνλ Dewey απνβνιή 

απφ ην ζρνιείν ηεο παξαδνζηαθήο πεηζαξρίαο ζε άλσζελ εμσηεξηθνχο ηνπνηεξεηέο 

ηεο ηάμεο, είλαη απηφ ηεο ειεπζεξίαο θαη πψο απηή εξκελεχεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

λένπ ζρνιείνπ. Καηά ηνλ Dewey, ε ειεπζεξία ησλ καζεηψλ δηαζθαιίδεηαη κφλν κέζα 

απφ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο. Ζ ειεπζεξία δελ είλαη θάηη ην 

νπνίν ρνξεγείηαη σο δψξν αιιά θεξδίδεηαη κέζα απφ ηελ σξίκαλζε θαη ηνλ 

απηνέιεγρν. Ο ηειεπηαίνο καζαίλεηαη κφλν κέζα απφ ηελ ειεχζεξε επηθνηλσλία. Άξα 

απνζηνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα βξεη θαη λα δηακνξθψζεη ηε κέζε νδφ αλάκεζα 

ζηελ εθπαηδεπηηθή θαζνδήγεζε θαη ζηελ έκκεζε ειεγρφκελε ειεχζεξε ζπλεξγαζία 

(Dewey, 1930: 205 ζην Röhrs, 1990: 63).  

πλερηζηήο ηνπ έξγνπ ηνπ Dewey ήηαλ ν William Kilpatrick, καζεηήο θαη 

κεηέπεηηα ζπλεξγάηεο ηνπ. Ο Kilpatrick, δεηλφο ξήηνξαο θαη ιακπξφο δάζθαινο, 

θξφληηζε λα δηαδψζεη ηηο ηδέεο θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ Dewey ζε ρηιηάδεο 

εθπαηδεπηηθνχο, κέζα απφ ηηο ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο πνπ παξέζεηε ζην 

Teacher’s College ηνπ Columbia University. πλχθαλε ηελ θνηλσληνινγηθή άπνςε 

ηνπ Dewey θαη ηηο βαζηθέο ηδέεο ηεο, νη νπνίεο είραλ αθεηεξία ηε βηνινγηθή εμέιημε 

θαη ηε δπλακηθή ςπρνινγία, κε φια ηα δεδνκέλα ηεο σο ηφηε πεηξακαηηθήο 

παηδαγσγηθήο, δεκηνπξγψληαο κηα λέα εθπαηδεπηηθή θίλεζε, απηή ησλ πξννδεπηηθψλ 

ζρνιείσλ (progressive schools). Βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο απνηέιεζαλ 

ν ζεβαζκφο ζηελ ειεπζεξία ησλ επηινγψλ ησλ παηδηψλ, ε έκθαζε ζηελ 

ηζνξξνπεκέλε ςπρνζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ε ελδπλάκσζε ηεο ππεχζπλεο ζηάζεο 

ησλ καζεηψλ έλαληη ηεο ζθιεξήο πεηζαξρίαο, ε νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο 

έλαληη ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο θαη πνιιά άιια.  

Σνλ πην εχζηνρν ραξαθηεξηζκφ γηα ηνλ William Kilpatrick επηθχιαμε ν ίδηνο 

ν Dewey, ιέγνληαο φηη ηνλ ζεσξεί σο ηνλ θαηεμνρήλ εθπξφζσπν ηεο πξννδεπηηθήο 

παηδαγσγηθήο. Υαξαθηεξηζηηθά έγξαςε γηα ηνλ καζεηή θαη ζπλεξγάηε ηνπ: «Ζ 

πξννδεπηηθή εθπαίδεπζε θαη ην έξγν ην Dr Kilpatrick είλαη ζπλψλπκα κε φιε ηε 

ζεκαζία ηεο ιέμεο» (Dewey, 1951: 7 ζην Röhrs, 1990: 75). O Kilpatrick, βαζηά 

επεξεαζκέλνο απφ ηελ γεξκαληθή παηδαγσγηθή θαηά ηελ αξρή ηεο δηθηάο ηνπ πνξείαο 
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{εξγαζίεο ηνπ πάλσ ζηνλ Herbart θαη ηνλ Froebel, αιιά θαη ηελ Montessori 

(επηζθέθηεθε ην ίδξπκά ηεο Σν ζπίηη ηνπ παηδηνχ ζηε Ρψκε) θαη ηνλ Pestalozzi}, 

εξγάζηεθε κε δήιν πξνζπαζψληαο λα ζηνηρεηνζεηήζεη κηα ζεσξία γηα ηελ αλζξψπηλε 

κάζεζε. ην απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ δηαθξίλνπκε ηξεηο θπξίσο θάζεηο, κε 

εζσηεξηθή ελφηεηα θαη θέληξν ηελ πξνβιεκαηηθή γχξσ απφ ηε κάζεζε: Σελ πξψηε, 

πνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ θαηαξηηζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο δπλαηήο κάζεζεο, ζην πλεχκα 

ηνπ θηλήκαηνο ηεο πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη βάζε ηε κέζνδν Project. Σε 

δεχηεξε, ε νπνία αθνξά ηελ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο ηεο κάζεζεο ζε επξχηεξν 

πιαίζην θαη ηε Σξίηε, πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ζεσξία ηεο κάζεζεο σο έλα 

αλζξσπνινγηθφ πξφβιεκα θαη ζπλεπάγεηαη πάιη ηελ αλάγθε ηεο αλάπηπμεο κηαο 

θηινζνθίαο ηεο εθπαίδεπζεο (Röhrs, 1990: 81 – 82).  

Ζ κέζνδνο Project, έλα έξγν πνπ άθεζε επνρή ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

είρε επηξξνέο απφ ην «ελεξγεηηθφ ζρνιείν» ηνπ A. Ferrière, ην ζρνιείν Δξγαζίαο ηνπ 

Kerschensteiner, ην «ρνιείν γηα ηε δσή κε ηε δσή» ηνπ Declory, θ.ά. Ζ πξσηνηππία 

φκσο ηεο κεζφδνπ απηήο βξηζθφηαλ ζην φηη ε θνηλσληθή ζχλδεζε δελ απνηεινχζε 

θάηη ην επηπξφζζεην, αιιά φπσο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο, ήηαλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν 

ηεο. Έηζη εμεγνχζε θαη ν Dewey ηε κέζνδν Project, ζηελ νπνία μαλαβξήθε ηνπο 

βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, έηζη φπσο ν ίδηνο ηνπο είρε 

ζπιιάβεη: «Σν δεχηεξν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ Project, φπσο πξέπεη λα 

αλαθέξσ, είλαη φηη ε κέζνδνο απηή, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ, αλαπαξηζηάλεη κεξηθέο ραξαθηεξηζηηθέο ζπλζήθεο δσήο, 

φπσο είλαη έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν» (Dewey, 1951: 9 ζην Röhrs, 1990: 83). Ο ίδηνο 

ν Kilpatrick αλαθεθαιαηψλεη επηγξακκαηηθά ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηεο κεζφδνπ 

γξάθνληαο ηα εμήο: «Ζ ζχιιεςε κηαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ εθηειείηαη κε φιε καο ηε 

θαξδηά θαη πξνγξακκαηηζκέλα κέζα ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ» (Kilpatrick, 1918: 

320 ζην Röhrs, 1990: 83). Σα Project κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ ηφζν δηαθνξεηηθά φζν 

δηαθνξεηηθή είλαη ε δσή θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Δίλαη 

ζπλπθαζκέλα κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε, κέζα απφ ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη ε 

πξνυπφζεζε γηα λέεο ζπλεηδεηέο εκπεηξίεο. Καηά ηνλ Kilpatrick ε κάζεζε κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν κέζσ ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο δξάζεο: «Μαζαίλνπκε φ,ηη 

εθαξκφδνπκε. Γελ καζαίλνπκε φ,ηη δελ εθαξκφδνπκε… Μαζαίλνπκε φ,ηη δνχκε, κεηά 

δνχκε φ,ηη καζαίλνπκε» (Kilpatrick, 1929: 6 ζην Röhrs, 1990: 85). Σν Project 

δεκηνπξγεί κηα ζηεξεή θαη βαηή γέθπξα κεηαμχ ζρνιείνπ θαη δσήο θαη ζηνρεχεη εθηφο 

ησλ άιισλ θαη ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ πξψηνπ. Μφλν αλ ππάξρεη ζεβαζκφο ζηε 

δσή θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ άιινπ (βαζηθή δεκνθξαηηθή αξρή) ζα κπνξέζεη ν 

θαζέλαο λα αλαπηχμεη κε αηνκηθέο θαη κε νκαδηθέο πξνζπάζεηεο ηηο θαιχηεξεο 

πξνδηαζέζεηο θαη λα απνθαζίζεη ειεχζεξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ θαιχηεξσλ ζθνπψλ 

(αηνκηθψλ, νκαδηθψλ, επξχηεξα θνηλσληθψλ). Έλα βήκα παξαπάλσ, θαηά ηνλ 

Kilpatrick ν ππεχζπλνο θαη ειεχζεξνο πνιίηεο φρη κφλν ζέβεηαη ηνλ άιιν αιιά ζηα 

πιαίζηα κηαο θξηηηθήο ζηάζεο ηνλ ζεσξεί σο κέξνο ηεο αηνκηθήο επζχλεο ηνπ. Γηα λα 

εμαζθεζεί ζε απηή ηε ζηάζε δσήο πξέπεη απφ κηθξή ειηθία λα βηψζεη δεκνθξαηηθέο 

εκπεηξίεο κέζα ζηνπο ρψξνπο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ, δειαδή ην ζπίηη θαη ην ζρνιείν. 

Σα παηδηά αλάινγα κε ηνλ βαζκφ σξηκφηεηάο ηνπο ζα πξέπεη λα κάζνπλ έκπξαθηα ηε 

ζεκαζία απηνχ ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ππεχζπλα ζηε δηακφξθσζή ηνπ 

κέζα ζηα πιαίζηα πνπ θηλνχληαη (Kilpatrick ζην Röhrs, 1990: 87 – 89).  

Μειεηψληαο ζε έλα άιιν επίπεδν ηνλ ξφιν πνπ εμαζθαιίδεη γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ν Kilpatrick δηαπηζηψλνπκε φηη θηλείηαη θη απηφο ζηα παηδαγσγηθά φξηα 

πνπ έρεη ζέζεη ν Dewey ιίγα ρξφληα πξηλ. Αλαγλσξίδεη θαη απηφο ηε κεγάιε ζεκαζία 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο ηνπ καζεηή, απαξαίηεηε 
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πξνυπφζεζε γηα επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ πνπ πεξηγξάςακε. Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπ δαζθάινπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηηο 

παξαθηλήζεηο, ζηηο λνπζεζίεο θαη ζηελ έκπλεπζε ηνπ καζεηή κε ην δηθφ ηνπ 

πξνζσπηθφ παξάδεηγκα. Να απνηεινχλ ηα ιεγφκελα θαη νη πξάμεηο ηνπ ηξνθή γηα 

ζθέςε θαη πξνβιεκαηηζκφ γηα ηα παηδηά. Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ηα ηειεπηαία λα 

ελεξγνχλ κε ζχλεζε θαη ππεπζπλφηεηα. Ο δάζθαινο κπνξεί λα ελεξγεί καδί κε ηα 

παηδηά βνεζψληαο ηα λα εληνπίζνπλ (αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα, ηηο θιήζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο) ηη ζέινπλ λα πξάμνπλ. Μεηά λα ηα θαζνδεγεί ζηε ζσζηή ινγηθή 

δηεθπεξαίσζε απηνχ πνπ επέιεμαλ θαη ηέινο λα εμαζθαιίδεη ηελ πνιχπιεπξε αγσγή 

ηνπο, ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο λα ελεξγνχλ απηφλνκα, απζαίξεηα θαη κε νκαδηθά 

(Kilpatrick ζην Röhrs, 1990: 90 – 91). 

Σν άξζξν θιείλεη κε ηελ παξάζεζε κηαο πιεζψξαο πξννδεπηηθψλ ζρνιείσλ 

(Gary Schools ζηελ πνιηηεία ηεο Indiana, Platoon Schools ζην Detroit, Winetha ζην 

Illinois, ην Merril Palmer School θ.ά. ηδησηηθήο ή θξαηηθήο κνξθήο) ζηα νπνία 

γίλνληαη ειπηδνθφξεο πξνζπάζεηεο γηα πξνεηνηκαζίαο λέσλ αλζξψπσλ, ππφ ηελ 

πξφηππε κεζνδνινγία θαη ην πλεχκα ηεο Νέαο Αγσγήο. πλεπηθνπξηθή ζηα 

παξαπάλσ είλαη ε δξάζε παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ φπσο ηεο Νέαο Τφξθεο, ηνπ 

ηθάγν, ηεο Βνζηψλεο, ηνπ Missouri θ.ά., θαηαζηψληαο ηε Νέα Αγσγή ζε κηα 

ππνινγίζηκε, αλ φρη θπξίαξρε εθπαηδεπηηθή θίλεζε, ζην κεγάιν απηφ θξάηνο ηεο 

Βφξεηαο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.). Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα φισλ απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ 

είλαη ε ζεκαληηθή αχμεζε, κεηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηε κέζε εθπαίδεπζε, ε ιεηηνπξγία πιήζνπο λέσλ θξαηηθψλ 

ζρνιείσλ, ε αχμεζε ησλ εηψλ παξακνλήο ησλ λέσλ ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε επηκήθπλζε ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

λέσλ πνπ θνηηνχλ δσξεάλ ζε δηάθνξα ηδξχκαηα, ε ίδξπζε ησλ ιεγφκελσλ Junior 

Colleges (θαηψηεξα παλεπηζηήκηα δηεηήο θνίηεζεο) γηα φζνπο απνηπγράλνπλ λα 

κπνπλ ζηα αλψηεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη 

ησλ απνιαβψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη παξαπάλσ παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ ηηο 

ειπίδεο γηα έλα θαιχηεξν εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ κέιισλ ζηελ Ακεξηθή, 

ζηνηρείν πνπ ζίγνπξα θαηά ηελ αξζξνγξάθν ζα επεξεάζεη ζεηηθά θαη ηελ Δπξψπε, ε 

νπνία ηελ ίδηα επνρή (κέζα δεθαεηίαο 1930) δνθηκάδεηαη απφ ηελ απμαλφκελε 

επηξξνή ηνπ θαζηζκνχ (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, 1936: 264 – 269). 

Πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ησλ ζεσξηψλ πνπ δηαθήξπμαλ νη Dewey θαη Kilpatrick 

ζηε ρψξα ηνπο, φπσο έρνπκε δεη ζε άιια ζεκεία ηεο εξγαζίαο, βξίζθνληαη ζε επζχ 

ελαξκνληζκφ κε ην παηδαγσγηθφ ξεχκα ηεο Νέαο Αγσγήο. Σφζν ζηε Γεξκαλία 

(εμνρηθά παηδαγσγεία, ρνιεία Δξγαζίαο), φζν θαη ζε άιιεο ρψξεο φπσο ζηελ 

Γαιιία, Αγγιία, νβηεηηθή Έλσζε θαη φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ζηελ Ηηαιία (κε ηελ 

Μνληεζζφξη), δεκηνπξγήζεθε έλα επξχ παηδαγσγηθφ – θνηλσληθφ – θηινζνθηθφ θαη 

πνιηηηθφ ξεχκα, κε ην παηδί ζην θέληξν κηαο αλζξσπηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο αγσγήο 

ηνπ. Υξνληθά απηφ εληνπίδεηαη θπξίσο πξηλ ην μέζπαζκα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, αιιά θαη αξγφηεξα κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν θαζηζκφο θαη ν λαδηζκφο 

ζπκπαξαζχξνπλ ηα πάληα ζηνλ δηάβα ηνπο. ηελ Διιάδα, φπσο γλσξίδνπκε θαη 

αλαιχνπκε θαη ζε άιια ζεκεία ηεο εξγαζίαο, ηέηνηεο πξνζπάζεηεο ήηαλ κεκνλσκέλεο 

(Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο, Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ, Μαξάζιεην 

Γηδαζθαιείν, Γηδαζθαιείνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο ππφ ηνλ Γιελφ, Αβεξψθεην 

Γπκλάζην Αιεμάλδξεηαο – εθηφο Διιάδαο θ.ά.) απφ παηδαγσγνχο νη νπνίνη 

εληξχθεζαλ ζηηο παξαπάλσ αξρέο κε ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. Αλάκεζά ηνπο θαη ν 

Μίιηνο Κνπληνπξάο, ν νπνίνο  πξνζπάζεζε ηφζν ζην Γ.Θ.Θ. φζν θαη θαηά ηε ζεηεία 

ηνπ ζην Γλσκνδνηηθφ Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην λα εηζάγεη θαηλνηφκεο θαη 
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πξννδεπηηθέο κεζφδνπο θαη πξνζεγγίζεηο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Σν πεξηνδηθφ 

Παηδεία απνηειεί ηε ηειεπηαία ηνπ πξνζπάζεηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, γη απηφ 

θαη αθηεξψλεη ζε απηφ ηφζν εθηελείο αλαιχζεηο κε ηε βνήζεηα ηεο Μπξζίλεο 

Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ.  

ηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηηο ζεηξέο άξζξσλ ηεο Ρφδαο Ηκβξηψηε («Μνξθψλνπκε 

δνχινπο») θαη ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ («Ζ νπζία θαη νη κνξθέο 

ηεο ζχγρξνλεο  Παηδαγσγηθήο») εληάζζσ θαη ην κεηαθξαζκέλν απφ ηνλ Δ. 

Παπαλνχηζν απφζπαζκα έξγνπ ηνπ γεξκαλνχ εθπαηδεπηηθνχ Alfred Andreesen κε 

ηίηιν «Βαζηθά δεηήκαηα ηεο κφξθσζεο ησλ δαζθάισλ» (ζει. 248 – 256 ζην 

πεξηνδηθφ).  

ην άξζξν απηφ ν γεξκαλφο παηδαγσγφο μεδηπιψλεη ηηο απφςεηο ηνπ γχξσ απφ 

ην επάγγεικα ησλ δαζθάισλ, ηε ζεψξεζή ηνπ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζσζηνχ παηδαγσγνχ, θαζψο θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαηά ηελ 

άπνςή ηνπ ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο.    

Αξρηθά, ν Andreesen αλαπηχζζεη κηα επηρεηξεκαηνινγία ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ «ζσζηφ» δάζθαιν. Γηαπηζηψλεη φηη παξφηη 

ππάξρεη πιεζψξα ηππηθψλ πξνζφλησλ ζηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο (πνιιά 

πηπρία) απηά δελ αξθνχλ γηα λα ηνπο πξνζδψζνπλ ηελ επζημία θαη ηελ πνηφηεηα πνπ 

απαηηεί ην ζπγθεθξηκέλν ιεηηνχξγεκα. Θεσξεί φηη γηα λα είλαη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλνο ζε ςπρηθφ θαη εζηθφ επίπεδν. Αλαγλσξίδεη 

ζηελ ηδηφηεηα ηεο κεηξφηεηαο ραξαθηεξηζηηθά πνιχ θνληά ζε απηά ηνπ ζσζηνχ 

δαζθάινπ (ηνπιάρηζηνλ απέλαληη ζηα δηθά ηνπο παηδηά), ηνλίδνληαο φκσο φηη απηή ε 

ηδηφηεηα απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή.  

Ο Andreesen, ρσξίο λα γίλεη πην ζαθήο γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «ζσζηνχ» 

δαζθάινπ φπσο ηα ελλνεί ν ίδηνο, επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηα αξλεηηθά ζηνηρεία 

πνπ εληνπίδεη ζε πνιινχο ζχγρξνλνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο. Καηαξρήλ, θαπηεξηάδεη ηε 

ζπζζψξεπζε άρξεζησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαηεξείηαη ζε πνιινχο απφ απηνχο, ε 

νπνία ηνπο απνκαθξχλεη απφ ηε ζπλερή αλαδήηεζε θαη ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

γλψζεο. Ζ εξεπλεηηθή ηνπο δηάζεζε είλαη κεδακηλή κε απνηέιεζκα λα έρνπλ 

απνιέζεη ηνλ επηζηεκνληθφ ηνπο ραξαθηήξα.  

Σα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαθψο ελλννχκελε δεκνζηνυπαιιειηθή 

λννηξνπία, κεηαηξέπνπλ πνιινχο εθπαηδεπηηθνχο ζε αδξαλή θαη νθλεξά άηνκα. 

Καηαιήγνπλ λα επαλαιακβάλνπλ κεραληθά ηχπνπο, πξνγξάκκαηα θαη δηαδηθαζίεο, 

ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ην απνηέιεζκα ησλ πξάμεψλ ηνπο. Ζ ππαιιειηθή 

αληίιεςε έρεη ππεξθαιχςεη ηελ επηζηεκνληθφηεηά ηνπο θαη ηε δηάζεζή ηνπο λα 

πξνζθέξνπλ θάηη ην νπζηαζηηθφ ζηνπο καζεηέο ηνπο. ε φια ηα παξαπάλσ ζπκβάιεη 

ν ιαλζαζκέλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πνιινί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηνχο επέιεμαλ 

ην επάγγεικά ηνπο. Μνλαδηθφ ηνπο θίλεηξν ήηαλ ε εμαζθάιηζε ελφο θαινχ θαη 

ζίγνπξνπ κηζζνχ θαη φρη ε αγάπε ηνπο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε γηα 

ην επάγγεικα πνπ θιήζεθαλ λα ππεξεηήζνπλ. Ο Andreesen εκκέλεη πνιχ ζηε 

ζεκαζία απηνχ ηνπ είδνπο ηεο αγάπεο, σο έλα απφ ηα πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ νινθιεξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ.   

Άιιν αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ηνλ 

Andreesen, απνηειεί ε καηαηνδνμία ηνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έληνλν εγσηζκφ ηνπο. 

Ζ ζπλαλαζηξνθή ησλ δαζθάισλ κε άγνπξα ζε ηθαλφηεηα θξίζεο άηνκα, φπσο νη 

καζεηέο, ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν λα ππεξεθηηκήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο, λα 

επαλαπαπζνχλ ζηνλ ξφιν ηνπο θαη λα πάςνπλ λα επηδηψθνπλ ηε ζπλερή ηνπο 

επαγγεικαηηθή βειηίσζε, αξθνχκελνη ζηηο πξφζθαηξεο θνιαθείεο θαη ζηε βνιηθή 
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θαηάζηαζε ηνπ «παληνγλψζηε», ν νπνίνο δελ κπνξεί λα θξηζεί απφ ηα κηθξά παηδηά 

πάλσ ζηα νπνία έρεη ηελ ππέξηαηε εμνπζία.   

Καηά ηνλ Andreesen νη δάζθαινη πξέπεη λα αλαδεηνχληαη αλάκεζα ζηνπο 

άξηζηνπο θάζε θνηλσλίαο. Μφλν απηνί είλαη ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ χςηζηε 

επζχλε ηεο δηαηήξεζεο, εμέιημεο θαη κεηάδνζεο ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη ησλ εθάζηνηε 

πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ. Γηα λα ζπκβνχλ φια απηά, εθηφο απφ ηελ αγάπε πξνο ην 

παηδί, πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, απαξαίηεην είλαη ην αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο. 

Δπίζεο, ν Andreesen ζίγεη θαη ην ζέκα ηεο ηθαλφηεηαο απφ κεξηάο εθπαηδεπηηθψλ γηα 

επηβνιή πεηζαξρίαο, ε νπνία φκσο πξέπεη λα εκπλέεηαη θαη φρη λα επηβάιιεηαη κε 

βίαην ηξφπν. Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ην ηειεπηαίν είλαη λα ζπληξέρνπλ κηα ζεηξά 

παξαγφλησλ νη νπνίνη μεθηλνχλ απφ ηελ εμσηεξηθή εκθάληζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέρξη 

ηελ ηζρπξή θαη ελδηαθέξνπζα πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη νη νπνίνη λα έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα θεξδίζνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ καζεηψλ ηνπ 

(Andreesen, 1936: 255).  

Κάλνληαο κηα άκεζε ζχγθξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαθξαζκέλνπ 

απνζπάζκαηνο ηνπ Andreesen κε ηε ζεηξά άξζξσλ «Κιείζηε ηα ζρνιεηά» ηνπ 

Κνπληνπξά δηαπηζηψλνπκε θνηλά ζεκεία φρη κφλν ζην πεξηερφκελν αιιά θαη ζηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ.  

Έλα ζεκείν ηαχηηζεο ηνπ Κνπληνπξά κε ηνλ Andreesen αθνξά ηελ θξηηηθή πνπ 

αζθεί ν έιιελαο παηδαγσγφο ζηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχο (1923 – ρξνληά 

δεκνζίεπζεο ηνπ «Κιείζηε ηα ζρνιεηά») ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα επηινγήο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπο. Ο Κνπληνπξάο θαηαινγίδεη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ απηψλ 

σθειηκηζηηθή λννηξνπία. Σνπο θαηεγνξεί φηη επηιέγνπλ ην επάγγεικά ηνπο φρη κε 

φξακα θαη αγάπε γηα ηα παηδηά αιιά κε κίδεξα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο λα βνιεπηνχλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ έλαλ ζηαζεξφ κηζζφ. 

Καηαιήγνπλ έηζη λα γθξηληάδνπλ θαη λα δηαησλίδνπλ ηελ θαθνκνηξηά ηνπο, ρσξίο λα 

είλαη ηθαλνί λα θάλνπλ νχηε κηα ελέξγεηα γηα λα απαιιαρηνχλ απφ απηήλ 

(Κνπληνπξάο, 1923: 30 – 34).  

Δπίζεο, ν Κνπληνπξάο, φπσο θαη ν Andreesen, θαπηεξηάδεη ηε ηάζε 

παληνγλσζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληάο ηνπ. Οη ηειεπηαίνη, δψληαο ζε έλα 

ακφξθσην πεξηβάιινλ, ζεσξνχλ φηη επεηδή κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ αξραίεο 

ιέμεηο είλαη μερσξηζηνί κέζα ζηνλ φριν. Καηαληνχλ λα πεξηθξνλνχλ θάζε αιεζηλή 

εθδήισζε ηεο δσήο πνπ ζπκβαίλεη γχξσ ηνπο θαη αδπλαηνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ φια 

ηα μεπεζκέλα είδσια ηνπ παξειζφληνο, ζηα νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νχηε θαη νη 

ίδηνη πηζηεχνπλ πιένλ. Αλαγθάδνληαη πξψηα απφ φια λα θαηαπηέδνπλ ηνλ ίδην ηνπο 

ηνλ εαπηφ. Μηιάλε ςεχηηθα, είλαη απφκαθξνη κπξνζηά ζην παηδί, πεξπαηάλε 

κεηξεκέλα θαη θάλνπλ παληνχ ηνλ ζνθφ παπαγαιίδνληαο φζα έκαζαλ απέμσ ζηηο 

θπιιάδεο πνπ ηνπο έδσζαλ άιινη. Απηή φκσο ε δεηιία θαη ε ζνβαξνθάλεηα πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδεη ηνπο νδεγεί ηειηθά ζηελ απαμίσζή ηνπο (Κνπληνπξάο, 1923: 23 – 26). 

πλερίδνληαο, ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ κεηαθξαζκέλνπ απφ ηνλ 

Παπαλνχηζν άξζξν, ν  Andreesen εθθξάδεη πνιχ ζχληνκα ηελ άπνςε φηη νη γξαπηέο 

εμεηάζεηο απνηεινχλ ιαλζαζκέλν ηξφπν ειέγρνπ ηεο γλψζεο «Απ’ απηά ζα κπνξνχζε 

λα βγάιεη θαλείο ην ζπκπέξαζκα, φηη ε γλψζε πνπ ειέγρεηαη κε ηηο εμεηάζεηο ιέγεη κηθξά 

πξάγκαηα ή κάιινλ ηίπνηα ζρεδφλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ελφο Γαζθάινπ», (Andreesen, 

1936: 251). Ο Κνπληνπξάο είρε αζρνιεζεί θη απηφο κε παξφκνην ζέκα ζηε ζεηξά 

άξζξσλ ηνπ «Κιείζηε ηα ζρνιεηά». πγθεθξηκέλα θαηαπηάζηεθε κε ην δήηεκα ηεο 

βαζκνιφγεζεο. Απφ εθείλε αθφκε ηελ επνρή (1923, πξηλ ηε κεηάβαζή ηνπ ζηε 

Γεξκαλία γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο), ν Κνπληνπξάο ηάζζεηαη θαηά ηεο 

βαζκνιφγεζεο, κε ηε κνξθή πνπ απηή ιάκβαλε ρψξα ζηα ζρνιεία ηεο Διιάδαο. 
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Υσξίο λα επεθηαζεί ζε παηδαγσγηθέο αξρέο, απαμηψλεη ηνλ βαζκφ σο κέζν επηβνιήο 

ηεο πεηζαξρίαο θαη ηνλ ηαπηίδεη κε κηα κνξθή ζπλαιιαγήο κεηαμχ δηδαζθφλησλ, 

παηδηψλ θαη γνλέσλ, ε νπνία δελ πξνζθέξεη θακηά εθπαηδεπηηθή ρξεζηκφηεηα 

(Κνπληνπξάο, 1923: 37 – 40). Αξγφηεξα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Γ.Θ.Θ. έθαλε πξάμε 

ηηο παξαπάλσ αξρέο ηνπ, εθαξκφδνληαο θαηλνηφκεο γηα ηα δεδνκέλα ηεο Διιάδαο 

κεζφδνπο εμέηαζεο (έκθαζε ζηηο νκαδηθέο εξγαζίεο, παξνπζίαζε αηνκηθψλ ή 

νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, εξσηήζεηο θξίζεσο θ.η.ι.) 

θαη βαζκνιφγεζεο ησλ καζεηξηψλ ηνπ (εκεξνιφγηα, γξαπηέο πεξηγξαθηθέο εθζέζεηο, 

αηνκηθνί θάθεινη καζεηξηψλ). 

Σν ηειεπηαίν άξζξν πνπ εληάζζσ ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Δμέιημε ζηελ 

Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε» είλαη έλα κεηαθξαζκέλν απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηεο 

Μαξίαο Μνληεζζφξη «Σν παηδί» (ζηα γαιιηθά «L’ Enfant», εθδφζεηο: Desclee de 

Brouwer, Παξίζη: 1935). Σε κεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ έρεη θάλεη ε Δηξήλε Πατδνχζε27 

θαη ζπλαληάηαη ζηηο ζειίδεο 271 – 282 ηνπ πεξηνδηθνχ.  

Απφ ηελ αξρή ηνπ απνζπάζκαηνο ε Montessori πξναλαγγέιιεη φηη ζα 

αζρνιεζεί κε ηνπο, θαηά ηε γλψκε ηεο, δχν κεγάινπο ππιψλεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

παηδηνχ: ηελ θίλεζε θαη ηνλ ιφγν. Πξφθεηηαη ζχκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα γηα 2 

ιεηηνπξγίεο πνπ μερσξίδνπλ ηνπο αλζξψπνπο σο λνήκνλα  φληα θαη ηνπο ηνπνζεηνχλ 

ζηελ θνξπθή ηεο εμειηθηηθήο ππξακίδαο. Ο ιφγνο απνηειεί ηελ έθθξαζε ηεο ζθέςεο 

ηνπ αηφκνπ πξνο ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, είλαη ε «λνεηηθή ηνπ θίλεζε», ελψ ε 

ιεπηή θηλεηηθφηεηα ησλ ρεξηψλ επηηξέπεη ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη εμππεξεηεί ηε 

ζθέςε, θαηαζηψληαο ην άηνκν ηθαλφ λα πξαγκαηνπνηεί πνιχπινθεο εξγαζίεο. 

Μάιηζηα ε θηλεηηθφηεηα απηή βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα κε ηνλ ςπρηθφ 

θφζκν ηνπ παηδηνχ (Montessori, 1936: 271).   
Καηά ηε Montessori, ε παηδαγσγηθή επηζηήκε πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνπο παξαπάλσ δπν παξάγνληεο, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ ςπρηθή αλάπηπμε 

ηνπ παηδηνχ. Γπζηπρψο ζχκθσλα κε ηελ παηδαγσγφ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη 

δνκεκέλε ε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ επηηξέπεη ζηνπο γνλείο λα 

εζηηάζνπλ ζε απηνχο ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ. Μάιηζηα νη 

αληηδξάζεηο ησλ ελειίθσλ είλαη ηειείσο ιαλζαζκέλεο ζηηο πξψηεο απφπεηξεο 

εθδήισζεο ησλ παξαπάλσ δεμηνηήησλ. Απνζηεξνχλ απφ ηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα 

απζφξκεηεο έθθξαζεο, θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο θηλεηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. Οη 

κεγάινη, παξακέλνληαο πξνζεισκέλνη ζε αλνχζηεο ηππνινγίεο θαη πεηζαξρηθέο 

πξνζθνιιήζεηο ηνπ παξειζφληνο, «πλίγνπλ» ηελ ππγαία ξνπή ησλ παηδηψλ πξνο ηελ 

εμεξεχλεζε ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, πξνζπαζνχλ λα ραιηλαγσγήζνπλ ην δηεξεπλεηηθφ 

πλεχκα ηνπο θαη ηειηθά θξαηνχλ θαζεισκέλε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ λέσλ 

αηφκσλ, ζηεξψληαο ηα απφ ηα πιηθά εξεζίζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθηνμεχζνπλ 

ηε ιεπηή θηλεηηθή ηνπο επηδεμηφηεηα. Δίλαη φκσο ζηε θχζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ λα 

εμεξεπλνχλ ηνλ θφζκν. Απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο εμειηθηηθήο ηνπο 

θιεξνλνκηάο θαη βηνινγηθφ εθφδην πνπ ηνπο επηηξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, λα ην θαηαλννχλ, λα πξνζαξκφδνληαη ζε απηφ θαη λα επηβηψλνπλ 

πξννδεχνληαο. Άξα ν ελήιηθαο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ νκαιή αλαπηπμηαθή πνξεία 

ησλ παηδηψλ νθείιεη λα ηνπο παξέρεη ηα θαηάιιεια εξεζίζκαηα ψζηε λα 

θαιιηεξγεζνχλ θπζηθά θαη αβίαζηα νη παξαπάλσ δεμηφηεηέο ηνπο. Σν θνηλσληθφ θαη 

θπζηθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ πξέπεη λα είλαη πινχζην ζε «αθνξκέο γηα δξάζε». 

Μέζσ απηψλ ζα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ πεγάδεη απφ κέζα ηνπο. Ζ 

Montessori νλνκάδεη ηελ εζσηεξηθή απηή ξνπή ησλ λέσλ αηφκσλ πξνο ηελ 
                                                           
27 Γηα πεξηζζφηεξα δεο βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αξζξνγξάθσλ ηνπ πεξηνδηθνχ. 
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ελαζρφιεζε κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο «έλζηηθην εξγαζίαο» (Montessori, 1936: 

276). 

Ζ αβίαζηε θίλεζε ινηπφλ, ε ειεχζεξε επεμεξγαζία αληηθεηκέλσλ, ε 

δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αθφκε θαη ε κίκεζε 

δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο γίλνληαη κε ηα ρέξηα απφ ηνπο ελήιηθεο, φια ηα παξαπάλσ 

απνηεινχλ απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο λνεηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ, νη νπνίεο ζπληαηξηάδνπλ ηα βηνινγηθά ηνπο απνζέκαηα κε ηελ 

επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δμηζνξξνπεηηθφ ξφιν αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο 

αιιεινζπκπιεξνχκελνπο παξάγνληεο παίδεη ε πγηήο ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, 

ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε ιεγφκελε θαηά ηε Montessori «λφεζε ηεο αγάπεο».  

Πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία ηεο λφεζεο ε νπνία βιέπεη, παξαηεξεί, απνξξνθά θαη 

θηηάρλεη. Δλεξγνπνηεί φιεο ηηο αηζζήζεηο, δίλεη έκθαζε ζε ιεπηνκέξεηεο πνπ 

δηαθεχγνπλ ηεο πξνζνρήο ησλ ελειίθσλ θαη βνεζνχλ ην παηδί λα θάλεη θηήκα ηνπ 

απηά κε ηα νπνία θαηαπηάλεηαη απζφξκεηα θαη ειεχζεξα. Γηα λα ζπκβνχλ νη δπν 

ηειεπηαίεο πξνυπνζέζεηο ην παηδί δελ πξέπεη λα πηέδεηαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο. Οη ελήιηθεο νθείινπλ λα ζεβαζηνχλ ηελ ηδηαίηεξε αληηιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ ηνπο θαη λα ηνπο δψζνπλ ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα επεμεξγαζηνχλ αληηθείκελα θαη θαηαζηάζεηο ψζηε λα ηα 

θαηαλνήζνπλ νπζηαζηηθά. ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν πξνζσπηθφο ξπζκφο ηνπ θάζε 

παηδηνχ πξέπεη λα γίλεηαη απφιπηα ζεβαζηφο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο, εθπαηδεπηηθνχο 

θαη γνλείο. Ζ σξίκαλζε ησλ παηδηψλ ρξεηάδεηαη ρξφλν, ππνκνλή θαη ελζάξξπλζε. 

Πηέζεηο γηα πξνζαξκνγή ηνπ ξπζκνχ ησλ παηδηψλ ζηα ελήιηθα δεδνκέλα ή αθφκε 

ρεηξφηεξα απαγνξεχζεηο κπνξεί λα απνζαξξχλνπλ ηα λεαξά άηνκα, λα αλαζηείινπλ 

ηελ  αλαπηπμηαθή ηνπο πνξεία θαη λα ηνπο δεκηνπξγήζνπλ ςπρηθά ηξαχκαηα θαη 

αγθπιψζεηο ζε αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (Montessori, 1936: 279 – 282).  

Ζ Montessori απέδηδε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε βηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ.  

χκθσλα κε ηελ ίδηα «Ζ αηηία ηεο αλάπηπμεο βξίζθεηαη ζηε ςπρή. Σν παηδί δελ 

κεγαιψλεη, επεηδή ηξέθεηαη, αλαπλέεη, δεη ζε θαηάιιειεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, 

κεγαιψλεη επεηδή αλαπηχζζεηαη θαη γίλεηαη πξαγκαηηθφηεηα ε ελ δπλάκεη δσή πνπ 

βξίζθεηαη κέζα ηνπ, επεηδή ην γφληκν έκβξπν, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο δσήο 

ηνπ, ζπλερίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπ ζχκθσλα κε ην θιεξνλνκηθφ βηνινγηθφ πξφγξακκα» 

(Montessori ζην  Houssaye, 2000: 194). Βαζηθή ζέζε ζηελ παηδαγσγηθή ηεο θαηέρεη 

ε έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο, ε νπνία λνείηαη σο βηνινγηθφ θαηλφκελν ην νπνίν 

απειεπζεξψλεη ην παηδί απφ ηα εκπφδηα πνπ παξαθσιχνπλ ηελ νκαιή αλάπηπμή ηνπ. 

Σα παηδηά θαηά ηελ ηηαιίδα παηδαγσγφ έρνπλ έκθπηε κηα εζσηεξηθή «νξκή» (κηα 

ψζεζε) ε νπνία εθθξάδεηαη δηακέζνπ ησλ αλαγθψλ, ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπο. Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα δσηηθέο ελέξγεηεο ράξε ζηηο νπνίεο ν 

άλζξσπνο δνκείηαη θαη αθνινπζεί έλα θαζνξηζκέλν βηνινγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο, κε 

πξνθαζνξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ρσξίο φκσο λα παξαβιέπεηαη ε ζπκβνιή 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. Πεξηζζφηεξν πξφθεηηαη γηα ηελ 

χπαξμε κηαο ιαλζάλνπζαο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ ςπρή ηνπ παηδηνχ, γηα ηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα πξνβιέπεηαη κηα απειεπζέξσζε ράξε ζε κηα πξνζαξκνζκέλε αλάπηπμε 

εληφο ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο (Montessori ζην  Houssaye, 2000: 195 – 196). 

ην άξζξν πνπ καο παξαζέηεη ε Παηδεία ε παηδαγσγφο θάλεη κηα δηαπίζησζε: 

Οηηδήπνηε πεξηζηνηρίδεη ην παηδί αλήθεη ζηνλ ελήιηθα. Κάηη ηέηνην φκσο δελ πξέπεη 

λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ αλάπηπμή ηνπ λένπ κέινπο ηεο θνηλσλίαο. Οη ελήιηθεο 

νθείινπλ λα παξαρσξήζνπλ ρψξν, ρξφλν θαη θαηάιιεια πιηθά αληηθείκελα ζηα 

ηέθλα ηνπο ψζηε απξφζθνπηα θαη δεκηνπξγηθά λα αζρνιεζνχλ κε ηηο θηλεηηθέο θαη 

λνεηηθέο δεμηφηεηέο ηνπο (παξαηήξεζε, επεμεξγαζία, αθή, ιεπηή θηλεηηθφηεηα, 
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πξνζαξκνγή ζην ρψξν θηι.). Ζ Montessori πξνηείλεη κάιηζηα ην πεξηβάιινλ ησλ 

παηδηψλ λα κελ είλαη απιά κηα ρσξηθή παξαρψξεζε ησλ κεγάισλ αιιά έλαο 

πξνζαξκνζκέλνο ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ηφπνο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε 

ζπκβνιή ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

θνηλσληνινγίαο, νη νπνίεο ζα ζπλεηζθέξνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζηελ επίηεπμε ηνπ 

παξαπάλσ ζηφρνπ (Montessori, 1936: 272 – 273). 

Ζ Montessori, επηδηψθνληαο λα επηζηεκνληθνπνηήζεη ηελ παηδαγσγηθή, 

ζπλέζεζε κηα ζεσξία κε αλζξσπηζηηθφ θαη ρξηζηηαληθφ ραξαθηήξα. εκαληηθά έξγα 

ηεο, ζηα νπνία αλέιπε ηελ πξνζέγγηζήο ηεο, ήηαλ ην "Μέζνδνο Δπηζηεκνληθήο 

Παηδαγσγηθήο" (1909) θαη ην "Απηναγσγή ζηα Γεκνηηθά ρνιεία" (1912). 

Πξφηεηλε ε εθπαίδεπζε λα αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ, λα 

είλαη ζχκθσλε κε ηε θχζε ηνπ θαη ηνπο λφκνπο ηεο ςπρν-θπζηθήο ηνπ αλάπηπμεο, λα 

είλαη εμαηνκηθεπκέλε θαη ειεχζεξε θαη λα ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε έλα 

θαηαζθεπαζκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν ζηα κέηξα ηνπ παηδηνχ εηξεληθνχ 

πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα πξνεηνηκάδεη ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ θνηλσλία. 

Έβιεπε ηε δηαδηθαζία απηή σο εθπαίδεπζε γηα ηελ εηξήλε κε παγθφζκηα πξννπηηθή 

θαη απνζηνιηθφ έξγν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κνληεζζνξηαλή κέζνδνο ήηαλ βαζηζκέλε ζηελ ειεχζεξε έξεπλα 

θαη εξγαζία ηνπ παηδηνχ, κε βάζε πιηθφ πνπ είρε εηνηκάζεη ε ίδηα, πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο αλαινγίεο ηνπ παηδηνχ θαη αληαπνθξηλφκελν ζηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Γηλφηαλ ζην 

ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κέζα ζηνλ νπνίν ην παηδί θηλνχληαλ ειεχζεξα θαη κπνξνχζε λα 

επηιέμεη ην πιηθφ κε ην νπνίν ζα αζρνινχληαλ θαζψο θαη ην πφηε ζα ιάκβαλε ρψξα 

απηή ε αζρνιία. θνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγία απηελεξγψλ θαη αλεμάξηεησλ καζεηψλ.  

 Σα φξηα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ θάζε αηφκνπ πξνδηαγξάθνληαλ απφ ηελ νκάδα ζηελ 

νπνία άλεθε κε εζσηεξηθή πεηζαξρία.  

 Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ήηαλ επεμεγεκαηηθφο θαη θαζνδεγεηηθφο, καθξηά 

απφ ινγηθέο απηαξρηζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επλννχληαλ θαη ε ζπλεξγαζία ησλ 

παηδηψλ θαη εμαιείθνληαλ ν αληαγσληζκφο. Ζ δεκνθξαηία ήηαλ ην πξφηππν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ν δηάινγνο ην κέζν επίηεπμήο ηεο (Montessori ζην  

Houssaye, 2000: 207 – 209)28.  
                                                           
28 Ζ Montessori θαηά ηελ πξαθηηθή ηεο, ρψξηδε ην πιηθφ πνπ ζεσξνχζε θαηάιιειν γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζε 5 νκάδεο. Ζ πξψηε νκάδα πεξηειάκβαλε σο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηηο 

εξγαζίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ε δεχηεξε, πνπ νλνκάζηεθε νκάδα αηζζεηηθνχ πιηθνχ, αθνξνχζε ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ αηφκνπ. Δθηφο φκσο απφ ηηο πέληε παξαδνζηαθέο αηζζήζεηο έκθαζε δηλφηαλ θαη ζηελ 

αληίιεςε ηνπ δεζηνχ, ηνπ βάξνπο, ηε ζηεξενγλσζηηθή αληίιεςε (θαηαλφεζε ηνπ ρψξνπ) θ.ά. Τπήξραλ 

εηδηθά αληηθείκελα γηα ηελ άζθεζε φισλ ησλ παξαπάλσ, φπσο θπιηλδξηθά κπινθ γηα ηελ φξαζε, 

ερεηηθά θνπηηά, πιαθίδηα γηα άγγηγκα θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο αθήο θ.ά.  

ηηο νκάδεο ηεο Montessori πεξηιακβάλνληαλ νκάδα θαιιηέξγεηαο ηεο γιψζζαο, νκάδα θνζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη νκάδα καζεκαηηθήο εμνηθείσζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηε γιψζζα δηλφηαλ έκθαζε ζηελ 

θαιιηέξγεηά ηεο σο εξγαιείνπ πξνζαξκνγήο ζην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, δειαδή σο ηξφπνπ 

απφθηεζεο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο απέλαληη θαη ζηνλ δεζπνηηζκφ ηνπ ελήιηθα. Σα 

δηάθνξα πιηθά πεξηειάκβαλαλ κεηαμχ άιισλ θνκκάηηα παδι (ζπλδπαζκφο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κε 

ηαπηφρξνλε πξνεηνηκαζία ηεο γξαθήο), γξάκκαηα απφ γπαιφραξην (γηα ηελ αηζζεηεξηαθή αλαθάιπςε 

ησλ γξακκάησλ), ζχκβνια ιέμεσλ θαη θάξηεο ζε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα (γηα ηε γξακκαηηθή αλάιπζε 

ησλ θξάζεσλ) θ.ά. Σν καζεκαηηθφ πιηθφ βαζηδφηαλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ πξάμεσλ θαη φζσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζπλδένληαλ άκεζα ή έκκεζα κε απηέο. Αληηθείκελα φπσο ρξσκαηηζηέο ξάβδνη, 

αξηζκεηηθνί δίζθνη, αξηζκνί απφ γπαιφραξην (γηα εηζαγσγή ζηα νλφκαηα ησλ αξηζκψλ θαη ησλ 

ζπκβφισλ), ρξσκαηηζηέο ράληξεο (φπσο ηα αξηζκεηήξηα γηα εηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ κνλάδσλ, 

δεθάδσλ, εθαηνληάδσλ θ.η.ι.), πιαθίδηα γηα κχεζε ζε πνηθίινπο ηξφπνπο ππνινγηζκνχ, δάξηα, θσληθά 

θαη θπθιηθά αληηθείκελα γηα θιάζκαηα, θαηαζθεπαζηηθά ηξίγσλα γηα γεσκεηξία θ.ά. (Montessori ζην  

Houssaye, 2000: 204 – 205). 
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Ο Μίιηνο Κνπληνπξάο πξνζπάζεζε ζην Γ.Θ.Θ. λα θάλεη πξάμε πνιιέο απφ ηηο 

παξαπάλσ πξνηξνπέο ηεο Montessori πξνο ηνπο ελήιηθεο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο 

βεβαίσο ζπγθαηαιέγνληαη εθηφο απφ ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί. 

ηα πξφηππα ηνπ Γηδαζθαιείνπ ηνπ εθάξκνζε ηε κέζνδν Montessori. Δηδηθά ζηελ Α΄ 

θαη Β΄ ηάμε παξφηξπλε ηηο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ ζε απηέο λα ρσξίζνπλ ηε 

δηδαθηέα χιε ζε κεγάιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο (θέληξα ελδηαθέξνληνο), ζηηο νπνίεο ηα 

ίδηα ηα παηδηά επεμεξγάδνληαλ αληηθείκελα ελδηαθέξνληφο ηνπο θαη κάζαηλαλ θπζηθά 

θαη αβίαζηα (Κνπληνπξάο, 1976: 172 – 181). 

ηελ Α΄ ηάμε ηνπ εμαηάμηνπ πξνηχπνπ εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο Montessori. Οη 

ηνίρνη ηεο αίζνπζαο ήηαλ ζηνιηζκέλνη κε πνιινχο πίλαθεο. ην θέληξν ηεο ηάμεο 

ηνπνζεηήζεθε έλα κεγάιν ράξηηλν ζπίηη. Απηφ ζπλέδεε ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε ην 

ζπίηη ησλ παηδηψλ θαη κε ηα εθεί βηψκαηά ηνπο. Γχξσ απφ απηή ηελ θαηαζθεπή 

ππήξραλ ζε θχθιν αηνκηθά ηξαπεδάθηα ελψ ηα ζξαλία είραλ απνκαθξπλζεί. Σν ζπίηη 

ήηαλ ην επίθεληξν θάζε εξγαζίαο. Σα παηδηά θξφληηδαλ γηα ηελ θαιή ηνπ εηθφλα θαη 

ηε ζπληήξεζε ηνπ. Με δηαινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ζεκαηηθέο πνπ ζρεηίδνληαλ 

κε κέξε εληφο θαη εθηφο ζπηηηνχ, ηα παηδηά αζθνχληαλ ζηα δηάθνξα γλσζηηθά 

αληηθείκελα (γιψζζα – νκηιία – δηάινγνο, καζεκαηηθά – αξίζκεζε – κέηξεκα, 

κνπζηθή, γπκλαζηηθή, ηξαγνχδη, δσγξαθηθή θ.η.ι.). 

 Δπίζεο, γηλφηαλ αξθεηή εμάζθεζε κε ηα ρέξηα κέζσ θαηάιιεισλ 

δξαζηεξηνηήησλ (πεινχ, άκκνπ, δσγξαθηθήο κε ραξηφλη, θαηαζθεπψλ, ρεηξνηερληψλ 

θ.η.ι.). ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο είραλ παηγληψδε κνξθή. Ζ αλάγλσζε 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηε κέζνδν Montessori. ε απηήλ ν ζρεκαηηζκφο ησλ ιέμεσλ 

γηλφηαλ κε ρξήζε θηλεηνχ αιθαβήηνπ, ην νπνίν είρε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη 

ρξεζηκνπνηνχζε μερσξηζηά ην θάζε παηδί (ην αιθάβεην ήηαλ θηηαγκέλν απφ ηελ 

νκάδα μπινπξγηθήο ησλ ηειεηφθνηησλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ κε μχιηλα γξάκκαηα) 

(Κνπληνπξάο, 1976: 173 – 175).  

 ηελ Β΄ ηάμε ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ήηαλ ε πγθεληξσηηθή 

δηδαζθαιία. Δπίθεληξν ηψξα απνηεινχζε ην ζρνιείν θαη ε γεηηνληά, φπσο ζηελ Α΄ 

ηάμε ήηαλ ην ζπίηη. Με ηνλ ίδην ηξφπν (φπσο ζηελ Α΄ ηάμε) έθηηαρλαλ ηελ 

κηθξνγξαθία ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο γεηηνληάο ηνπο κε ραξηφλη. Ζ δαζθάια είρε 

βνεζεηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ ξφιν θαη θπξίαξρε ήηαλ ε δξάζε ησλ ίδησλ ησλ 

παηδηψλ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δηλφηαλ ζηελ αβίαζηε θαη κε θπζηθφ λφεκα αλάγλσζε. 

Οη ρξσκαηηζκνί θαη ε νπηηθή νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο θξάζεο, πξηλ ηελ 

αλάγλσζή ηεο, ήηαλ απφ ηηο θπξηφηεξεο κέξηκλεο ζηηο νπνίεο δηλφηαλ έκθαζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά ν Γεικνχδνο, ν νπνίνο επηζθεπηφηαλ ζπρλά κε θνηηεηέο ηνπ ην 

Γηδαζθαιείν, έιεγε γηα ηελ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ησλ καζεηξηψλ ησλ πξνηχπσλ ηνπ: 

«Γηα πξψηε θνξά άθνπζα παηδηά Διιεληθνχ ρνιείνπ αθφκα θαη Γεκνηηθνχ, λα 

δηαβάδνπλ ηφζν θαιά, θπζηθά θαη σξαία πνπ ηε ζεκαζία ηνπ κφλν ν δάζθαινο κπνξεί 

λα ληψζεη» (Γεικνχδνο ζην Κνπληνπξάο, 1976: 176). Σα αλαγλψζκαηα ησλ παηδηψλ 

ήηαλ πνηθίια θαη δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Πξνέξρνληαλ απφ 

παηδηθά ινγνηερληθά βηβιία, παξακχζηα, ιατθνχο κχζνπο θαη πνηήκαηα ειιήλσλ 

δεκηνπξγψλ. Μάιηζηα ηα παηδηά ελζαξξχλνληαλ λα γξάθνπλ ηα δηθά ηνπο κηθξά έξγα 

θαη λα δεκηνπξγνχλ πξνζσπηθέο βηβιηνζήθεο ζην ζπίηη ηνπο. Ζ δξακαηνπνίεζε είρε 

θαη εδψ θπξίαξρν ξφιν κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο ηάμεο (Κνπληνπξάο, 1976: 

176 – 177).  

 Σα παηδηά ζηελ Β΄ ηάμε, φληαο πην εμνηθεησκέλα κε ηε γξαθή, δηαηεξνχζαλ 

πξνζσπηθά θαη νκαδηθά εκεξνιφγηα ζηα νπνία θαηέγξαθαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο 

ζην ζρνιείν (ηηο δηάθνξεο νκαδηθέο δνπιεηέο πνπ ηνπο αλαζέηνληαλ) θαη ηελ 

νηθνγελεηαθή ηνπο δσή.  Γηλφηαλ έκθαζε ζηελ νξζνγξαθία θαη ζηε γξακκαηηθή, φρη 
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φκσο σο αθεξεκέλεο θαη μεθνκκέλεο έλλνηεο, αιιά σο ζπλάξηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

καζεηξηψλ ζηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν. Σα παηδηά ζπλήζηδαλ πξννδεπηηθά φρη 

λα καζαίλνπλ ζηείξνπο θαλφλεο αιιά λα αζθνχληαη ζηε ρξήζε νξζψλ κνξθψλ θαη 

ζρεκαηηζκψλ ηεο γιψζζαο θαη λα απνθηνχλ ζηαζεξέο ζπλήζεηο πνπ εκπεδψλνληαλ 

απφ ηελ φξαζε θαη ηελ αθνή ηνπο (Κνπληνπξάο, 1976: 177). 

 ηε ζεκαηηθή πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα καζεκαηηθά ππήξρε ζχλδεζε φισλ ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηηο θαζεκεξηλέο εκπεηξίεο θαη αλάγθεο ησλ καζεηξηψλ. Ζ 

ηάμε ζπληεξνχζε ηακείν θαη ηα παηδηά έθαλαλ κφλα ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη ηα 

κηθξνέμνδά ηνπο. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ θαηαλννχκε ηε ζπγγέλεηα, ζε παηδαγσγηθφ επίπεδν, 

κεηαμχ Κνπληνπξά θαη Montessori. Καη νη δπν επεξεαζκέλνη απφ ηηο αξρέο ηεο Νέαο 

Αγσγήο έδσζαλ έκθαζε ζηελ απηελέξγεηα ηνπ καζεηή, ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

ζρνιηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ παηδηψλ ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο, 

ζηα ελδηαθέξνληα θαη ζηηο θιήζεηο ηνπο, κε ζεβαζκφ ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ξπζκφ θαη 

ζηελ ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία. Σφζν ε Montessori φζν θαη ν Κνπληνπξάο 

πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ πξάμε ζηα ηδξχκαηα ζηα νπνία εξγάζηεθαλ απηέο ηηο 

παηδαγσγηθέο αξρέο. Μφλν ηπραία δελ είλαη ινηπφλ ε επηινγή ηνπ ζπληάθηε ηεο 

Παηδείαο λα παξνπζηάζεη ζην πεξηνδηθφ ηνπ έλα απφζπαζκα απφ ην έξγν ηεο ηηαιίδαο 

παηδαγσγνχ, ε νπνία ελέπλεπζε πνιιαπιψο ηνλ ίδην θαηά ην παξειζφλ ζην έξγν ηνπ 

ζην Γ.Θ.Θ.  

 

2.6. η) Δμειίμεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηεο Διιάδαο (λόκνη, 

κεηαξξπζκίζεηο, εθπαηδεπηηθέο πξωηνβνπιίεο) 

ηελ  παξνχζα ελφηεηα ζα κειεηεζεί κηα ζεηξά άξζξσλ (5) ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εμειίμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ηεο ρψξαο ηελ 

επνρή έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Σα ηξία πξψηα άξζξα αλήθνπλ ζηνλ Μ. Κνπληνπξά 

θαη έρνπλ ηίηινπο Παηδεία» (ζει. 1 – 5), «Κπβέξλεζε θαη ππάιιεινη» (ζει. 37 – 39) 

θαη «Σν πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ» (ζει. 39 – 40). Σν ηέηαξην άξζξν είλαη γξακκέλν 

απφ ηελ Έιιε Λακπξίδε κε ηίηιν «Γηδαζθαιεία θαη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο» (ζει. 

201 – 214) ελψ ην ηειεπηαίν ηηηινθνξείηαη «Ζ πνιηηηθή κφξθσζε ησλ δηδαζθαιηζηψλ 

θαη ε ζηάζε ηνπ δαζθάινπ απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο κεξίδεο» (ζει. 214 – 225) θαη 

γξάθηεθε απφ ηελ Αγλή Ρνπζνπνχινπ.  

Πνιχ ζεκαληηθφ θξίλεηαη ην πξψην άξζξν ηεο ζρεηηθήο ελφηεηαο κε ηίηιν 

«Παηδεία» ην νπνίν απνηειεί ηελ εηζαγσγηθή παξνπζίαζε ησλ αξρψλ θαη ησλ ζέζεσλ 

ηνπ πεξηνδηθνχ απφ ηνλ ίδην ηνλ ζπληάθηε ηνπ.  

Απφ ηελ αξρή ν Κνπληνπξάο ζέηεη ηνπο άμνλεο γχξσ απφ ηνπο νπνίνπο ζα 

θηλεζεί ε ζπγθεθξηκέλε εθδνηηθή ηνπ πξνζπάζεηα. Απηνί είλαη: 1) ε Μφξθσζε 2) ε 

Αγσγή 3) ε Δθπαίδεπζε φισλ ησλ ειηθηψλ (θαζεκηά απφ ηηο πξνεγνχκελεο ηφζν ζηε 

ζεσξία φζν θαη ζηελ πξάμε) θαη 4) ε εμέιημή φισλ ησλ παξαπάλσ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ θαη ζηα δηάθνξα θνηλσληθνπνιηηηθά πεξηβάιινληα ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ. Δπίζεο, σο βαζηθφο ζθνπφο ηίζεηαη ε ζπζηεκαηηθή θαη δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ηφζν ζε εξεπλεηηθφ φζν θαη ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν, ψζηε λα γίλεη δηαζχλδεζή ηεο κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα εμαρζνχλ ζα βξνπλ ρξεζηηθή εθαξκνγή ηφζν ζηε δεκφζηα φζν 

θαη ζηελ ηδησηηθή εθπαηδεπηηθή πξσηνβνπιία.  

Μέζν επίηεπμεο φισλ ησλ παξαπάλσ, θαηά ηνλ Κνπληνπξά, ζα απνηειέζεη ε 

επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία επηζηεκφλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο παξαπάλσ ηνκείο 

ηεο εθπαίδεπζεο (ςπρνινγίαο, παηδαγσγηθήο, θηινζνθίαο, θνηλσληνινγίαο, βηνινγίαο 

θ.η.ι.), νη νπνίνη ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ην ζηνηρείν ηεο δσληάληαο (κε φ,ηη θαηά ηνλ 
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Κνπληνπξά ζπλεπάγεηαη απηφ θαη ην νπνίν ζηε δηάξθεηα κειέηεο ηνπ πεξηνδηθνχ ζα 

δηαθαλεί ζαθέζηεξα).  

Δπίζεο, ην πεξηνδηθφ δε ζα αξθεζηεί κφλν ζηελ παξνπζίαζε παηδαγσγηθψλ 

ζεσξηψλ αιιά ζα πξνζπαζήζεη λα θαηαζέζεη θαη ζρεηηθέο πξνηάζεηο θάλνληαο 

ηαπηφρξνλα επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή ζε φινπο ηνπο παηδαγσγηθνχο θνξείο (ζρνιείν, 

παλεπηζηήκην, εθπαηδεπηηθνχο, νηθνγέλεηα, επξχηεξε θνηλσλία), αλαδεηθλχνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζπκβνιήο ηνπ θαζελφο ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ. 

Σαπηφρξνλα ζα αζθήζεη θξηηηθή ζε ζηξεβιέο ζπκπεξηθνξέο θαη λνζεξέο 

θαηαζηάζεηο. Γειαδή, φπσο πξνδίδεη θαη ν πιήξεο ηίηινο ηνπ πεξηνδηθνχ («Παηδεία. 

ξγαλν αλακνξθσηηθήο παηδαγσγηθήο πξνζπάζεηαο»), ν Κνπληνπξάο επειπηζηεί ην 

έξγν ηνπ λα απνηειέζεη έλα ζεκείν αλαθνξάο ζε ζέκαηα εθπαηδεπηηθά, πνιηηηθά, 

θαιιηηερληθά, επηζηεκνληθά θαη αγσγήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε, πξνζθέξνληαο 

άηππα έλα πξφγξακκα πάλσ ζην νπνίν κειινληηθά νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ζα 

βαζηζηνχλ γηα λα δνκήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπο.  

πλερίδνληαο ζηηο πξνγξακκαηηθέο δειψζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ, ν 

Κνπληνπξάο ζπλδέεη ηελ Αγσγή κε ηηο έλλνηεο ηεο Διεπζεξίαο, ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο 

Μφξθσζεο, ζέηνληάο ηεο σο πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ. Απηνί ζα 

επηηεπρζνχλ κέζα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο Γεκνθξαηηθήο Ηδέαο ζε ζπλδπαζκφ κε 

κηα αληηθαζηζηηθή πνιηηηθή, κε έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ 

ρνιείνπ Δξγαζίαο θαη κε πξνζήισζε ζηνλ Γεκνηηθηζκφ ν νπνίνο είλαη κεηνπζίσζε 

θαη αλαγθαία πξνυπφζεζε ησλ δπν παξαπάλσ. Γε ζα κπνξνχζε αθφκε λα ιείπεη ε 

αλαθνξά ζηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο, ηφζν γηα ηε δσή, φζν θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

ςπρηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ. ια ηα παξαπάλσ είλαη κηα ζχληνκε επηζθφπεζε 

ησλ αξρψλ θαη αμηψλ πνπ ν Κνπληνπξάο ππεξέηεζε ζε φιν ηνλ δεκφζην βίν ηνπ, απφ 

ηα καζεηηθά θαη θνηηεηηθά ηνπ ρξφληα, ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην εμσηεξηθφ, ηελ ηξηεηία 

ηνπ ζην Γ.Θ.Θ., ηε ζπκβνιή ηνπ ζην Γλσκνδνηηθφ Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην, σο ην 

θχθλεην άζκα ηνπ, ηελ Παηδεία.    

Σν άξζξν θιείλεη κε πνιιέο αλαθνξέο ζηε γεληθφηεξε πνιηηηθή θαηάζηαζε 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ζηελ έμαξζε ηνπ θαζηζκνχ θαη ζηε ιαίιαπα επηβνιήο 

δηθηαηνξηθψλ θαζεζηψησλ ζε πνιιέο ρψξεο. Ο Κνπληνπξάο επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν 

λα παξαζπξζεί θαη ε Διιάδα απφ απηφ ην θιίκα θαη λα απνιέζεη ηα δεκνθξαηηθά 

θεθηεκέλα ηνπ ιανχ ηεο. Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ πξνζδίδεη ζην πεξηνδηθφ ηνπ 

ξφιν ζεκαηνθχιαθα ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ. Γε ζα κπνξνχζε εμάιινπ λα πξάμεη 

θαη δηαθνξεηηθά. ηαλ έρεη αλαθεξζεί πην πξηλ ζηελ αλαγθαηφηεηα γαινχρεζεο ησλ 

λέσλ κε δεκνθξαηηθέο αξρέο θαη πλεχκα ειεπζεξίαο, ζα ήηαλ αλαθνινπζία λα 

επηδηψμεη θάηη ηέηνην ρσξίο λα ζηειηηεχζεη ηηο αληηδεκνθξαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 

ιάκβαλαλ ρψξα ζηνλ ηφπν ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. Πξνζδίδεη κε απηήλ ηνπ ηελ 

ηνπνζέηεζε θαη πνιηηηθφ ξφιν ζην πεξηνδηθφ ηνπ. Δμάιινπ ρσξίο λα θαλαηηζηεί θαη 

λα θνκκαηηθνπνηεζεί ν Κνπληνπξάο ππήξμε πάληα πνιηηηθφ νλ θαη φπσο είδακε θαη 

ζε άιια ζεκεία ηεο αλάιπζήο καο δε δίζηαζε λα ιάβεη ζέζεη ζε θαίξηα πνιηηηθά 

ζέκαηα ηεο επνρήο, ζηεξίδνληαο ή ζηειηηεχνληαο αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

απφςεηο, πνιηηηθέο ελέξγεηεο θαη πξφζσπα ρσξίο εμαηξέζεηο θαη ζπκπάζεηεο.  

ην δεχηεξν άξζξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο (ζει. 37 – 39 κε ηίηιν 

«Κπβέξλεζε θαη ππάιιεινη») ν εθδφηεο ηνπ πεξηνδηθνχ αλαπηχζζεη ηηο απφςεηο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

εθάζηνηε θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ππαιιειηθνχ δπλακηθνχ ηεο. 

Παίξλνληαο αθνξκή απφ ηελ ηαθηηθή ηεο θάζε λέαο θπβέξλεζεο λα αιιάδεη ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο είηε κε απνιχζεηο είηε κε κεηαζέζεηο ακέζσο 

κεηά ηελ εθινγή ηεο, ν Κνπληνπξάο πξνηείλεη ζηαζεξφηεηα ζην εθπαηδεπηηθφ 
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πξνζσπηθφ ηεο ρψξαο ην νπνίν ζα έρεη θξηζεί σο άμην λα ππεξεηήζεη ηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. ηελ νπζία πξνηείλεη ηελ απεκπινθή ηεο εθπαίδεπζεο απφ πνιηηηθέο 

ζθνπηκφηεηεο θαη ξνπζθέηηα, αθνχ ηα ηειεπηαία κφλν θαθφ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζηελ ήδε πνιχπαζε παηδεία ηνπ ηφπνπ καο.  

Ο ίδηνο είρε αζρνιεζεί κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνιιά ρξφληα πξηλ, ζηε 

ζπιινγή άξζξσλ ηνπ κε ηίηιν Κιείζηε ηα ρνιεηά. ε έλα απφ απηά κε επηκέξνπο 

ηίηιν “Σν θφκκα” πεξηέγξαθε ηνλ άζιην θνκκαηηζκφ πνπ θαηαθπξίεπε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο δσήο. Κνκκαηηζκφο θαη επίζεκε πνιηηεία ήηαλ απφ ηφηε 

έλλνηεο ηαπηφζεκεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα φινη νη εκπιεθφκελνη κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο, απφ δαζθάινπο σο πξντζηακέλνπο, λα αληαγσλίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο ζε έλαλ άζιην θνκκαηηθφ ζηίβν, παξακεξίδνληαο ην πξαγκαηηθφ 

θνηλσληθφ ηνπο ρξένο, δειαδή ηελ ελαζρφιεζε κε ην παηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη ηε 

βειηίσζή ηνπο σο επηζηήκνλεο. Γηαηί φκσο λα αζρνιεζνχλ κε θάηη ηέηνην, 

αλαξσηηφηαλ ν Κνπληνπξάο; Αθνχ ηελ αλέιημε θαη ηε κηζζνινγηθή ηνπο βειηίσζε 

κπνξνχζαλ λα ηελ επηηχρνπλ θαη κε άιινπο ηξφπνπο, δεκηνπξγψληαο θνκκαηηθέο 

ζπκπάζεηεο, ζπθνθαληψληαο ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη νξγαλψλνληαο ξαδηνπξγίεο 

ζηα θνκκαηηθά θαη ππνπξγηθά γξαθεία. Έηζη φκσο θαηαδίθαδαλ θαη ηελ ηειεπηαία 

ειπίδα πνπ ππήξρε γηα παξαγσγή πξαγκαηηθνχ παηδαγσγηθνχ έξγνπ. Άμηα άηνκα 

έβιεπαλ ηε δνπιεηά ηνπο λα παξακεξίδεηαη απφ κηθξνπνιηηηθά ζπκθέξνληα. ια ηα 

παξαπάλσ επηδξνχζαλ θαηαζηξνθηθά κέρξη θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία. 

Τζηεξφβνπιεο θνκκαηηθέο επηδηψμεηο θπξηαξρνχζαλ ζηηο επηινγέο ησλ πνιηηηθψλ29, 

θαηαδηθάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο 

(Κνπληνπξάο, 1923: 26 – 28). 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο ζα ζηαζνχκε ζην 

άξζξν κε ηίηιν «Σν πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ» (ζει. 39 – 40 ζην πεξηνδηθφ γξακκέλν 

απφ ηνλ ίδην ηνλ Κνπληνπξά). Πξφθεηηαη γηα ζχληνκε θξηηηθή ζηελ επηινγή ηνπ 

ππνπξγνχ Σνπξθνβαζίιε ηεο θπβέξλεζεο Κνλδχιε λα θαηαξγήζεη ην πξφγξακκα ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη λα επαλαθέξεη ην πξηλ απφ ην 1929 ηζρχνλ πιαίζην. Ο Κνπληνπξάο 

εκκέλεη ηδηαίηεξα ζηελ θαηάξγεζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Νέσλ Διιεληθψλ, ζηνλ 

εμνζηξαθηζκφ ηεο δεκνηηθήο απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ θαηάξγεζε 

ηνπ λφκνπ 5045 πεξί ρνιηθψλ Βηβιίσλ. Πξφθεηηαη βέβαηα γηα εχινγε αληίδξαζή ηνπ 

κηαο θαη ε ζχληαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, ήηαλ 

δηθφ ηνπ έξγν (1931) θαη απνηέιεζε ηελ θπξηφηεξε ζπκβνιή ηνπ ζην Γλσκνδνηηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ην νπνίν ππεξέηεζε σο ζχκβνπινο απφ ην 1930 – 1932, 

ρξνληά πνπ έραζε ηηο εθινγέο ν Δι. Βεληδέινο θαη άιιαμε ην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο 

ρψξαο.  

 Ο Κνπληνπξάο πξνεηνηκάδεη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ γηα κειινληηθέο 

εθηελέζηεξεο αλαθνξέο επί ηνπ ζέκαηνο. Πξάγκαηη, ζε κεηαγελέζηεξα άξζξα 

αζρνιήζεθε κε ην πξφγξακκα ηνπ γπκλαζίνπ θαη θαηέζεζε αλαιπηηθά ηηο απφςεηο 

ηνπ.30  

                                                           
29 Θχκα ηεο θνκκαηηθνπνίεζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ππήξμε θαη ν ίδηνο ν Κνπληνπξάο. Σν 1932 

κε ηελ πηψζε ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ, έραζε ηελ ζέζε ηνπ (24 Μαξηίνπ ηνπ 1933) ζην 

Δθπαηδεπηηθφ Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο («ιφγσ θαηαξγήζεσο ζέζεσο») θαη 

αλαγθάζηεθε λα θηλεζεί δηθαζηηθά. Πξνζέθπγε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο γηα αθχξσζε ηεο 

απφιπζήο ηνπ κε πιεξεμνχζην δηθεγφξν ηνλ Θ. Σζάηζν αιιά ε αίηεζή ηνπ απνξξίθηεθε θαη ζηηο 16 

Οθησβξίνπ 1934 απνιχζεθε νξηζηηθά (Καξάκελαο, 2005: 113). 

  

30 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δεο ζεκαηηθή ελφηεηα Κξάηνο θαη Παηδεία θαη άξζξν «Ζ 

Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ησλ Κνκκάησλ» (ζει. 63 – 64 ζην πεξηνδηθφ).  
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πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ζηεθφκαζηε ζην άξζξν ηεο Έιιεο Λακπξίδε 

«Γηδαζθαιεία θαη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο» (ζει. 201 – 214 ζην πεξηνδηθφ). ε απηφ 

ε ειιελίδα παηδαγσγφο εθζέηεη ηηο απφςεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ νξζή θαηά ηε γλψκε 

ηεο αληηθαηάζηαζε ησλ Πεληαηάμησλ Γηδαζθαιείσλ Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο κε 

δηεηείο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο (δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηελ Παηδαγσγηθή 

Αθαδεκία δηεηνχο θνίηεζεο, ε νπνία ιεηηνχξγεζε ην 1923 κε ζθνπφ ηελ 

πξνεηνηκαζία απνθνίησλ κε εηδηθέο ζπνπδέο ζηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο πνπ ζα 

πξννξίδνληαλ γηα ηε ζηειέρσζε ησλ Γηδαζθαιείσλ σο θαζεγεηηθφ πξνζσπηθφ)31. ην 

πξψην κέξνο ηνπ άξζξνπ ηεο επηρεηξεκαηνινγεί ζρεηηθά κε ηελ αδπλακία ησλ 

Γηδαζθαιείσλ λα πξνεηνηκάζνπλ παηδαγσγηθά θαη γλσζηηθά ηνπο κειινληηθνχο 

δαζθάινπο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο εμαηηίαο κηαο ζεηξάο ιφγσλ. Σέηνηνη είλαη: 

α) Ζ ραιαξφηεηα πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ ζε ζέκαηα ειέγρνπ ηνπ 

έξγνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γηδαζθαιείσλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ηνπο, β) ε αδπλακία 

πξνζαξκνγήο ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαλ ζε απηά 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ γεληθφηεξνπ ζθνπνχ χπαξμήο ηνπο, γ) ην πνιχ κηθξφ ηεο ειηθίαο 

ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπο (14 – 19 ρξνλψλ), πνπ δελ ηνπο επέηξεπε λα επηιέμνπλ 

ζπλεηδεηά ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη γη απηφ δε ζπκκεξίδνληαλ ηε ζεκαζία 

ηνπ έξγνπ πνπ επσκίδνληαλ, δ) ε κε αλαγλψξηζε ησλ Γηδαζθαιείσλ σο 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, κε επηπηψζεηο ζην θχξνο ησλ απφθνηηψλ ηνπο ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ άιισλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ε) ε εχθνιε 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζε απηά ε νπνία δελ εμαζθάιηδε ζπνπδαζηέο κε ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο θαη ζη) ηα πνιιά θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη πνιηηηθψλ 

                                                           
31 Σν 1933 θαηαξγήζεθαλ ηα Δληαία Πεληαηάμηα Γηδαζθαιεία θαη κε ην λφκν 5802/18.9.1933 

ηδξχζεθαλ νη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, εηζεγεηήο ηεο 

νπνίαο ήηαλ ν Γ. Παιαηνιφγνο (Σδήθαο, 2004: 427) επηδίσμε ήηαλ κε ηα ηδξχκαηα απηά λα 

πξνζαξκνζηεί ε κφξθσζε ησλ δαζθάισλ «κε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη ηα πνξίζκαηα ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, ην ζπκθέξνλ ηεο εζληθήο παηδείαο…» (Μπνπδάθεο ., Σδήθαο Υ., Αλζφπνπινο 

Κ., 1998: 20).  

Σν 1933 ηδξχζεθαλ έμη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο θαη ηελ επφκελε ρξνληά αθφκε κία. Οη πφιεηο πνπ 

απέθηεζαλ Αθαδεκίεο ήηαλ ε Αζήλα, ε Θεζζαινλίθε, ηα Ησάλληλα, ε Αιεμαλδξνχπνιε, ε Λακία, ε 

Σξίπνιε θαη ην Ζξάθιεην. ε φιεο ιεηηνπξγνχζε έλα ηκήκα ζπνπδαζηψλ κε 25 αγφξηα θαη 15 θνξίηζηα 

(Δπαγγειφπνπινο, 1998: 200). Γηα ηελ θαιχηεξε θαηάξηηζε ησλ ζπνπδαζηψλ πξνζαξηήζεθαλ ζε θάζε 

Αθαδεκία θαη δπν πξφηππα Γεκνηηθά ρνιεία, έλα κνλνζέζην θαη έλα πνιπζέζην.  

Δμαηηίαο ηεο κεγάιεο επηζπκίαο ησλ απνθνίησλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπο ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ 

δαζθάισλ ησλ ζρνιείσλ αλά ηελ επηθξάηεηα, ε ειιεληθή πνιηηεία πξνρψξεζε ζηαδηαθά ζηελ 

πξνζζήθε επηπιένλ ηκεκάησλ πέξαλ ηνπ ελφο ζηηο ήδε ιεηηνπξγνχζεο, ελψ ηδξχζεθαλ ηα επφκελα 

ρξφληα θαη λέεο ζηε Μπηηιήλε, ηε Λάξηζα, ηε Φιψξηλα, ηε Ρφδν θαη ηε Λακία. Ζ ιεηηνπξγία 

Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ ζε επαξρηαθέο πφιεηο επέδξαζε ζεηηθά ζηα παηδηά ησλ ρακειψλ 

θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, θαη θπξίσο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ εξγαηψλ (ην αθαδεκατθφ έηνο 1937/1938 ην 

41,8% ησλ ζπνπδαζηψλ πξνέξρνληαλ απφ ηα πξναλαθεξζέληα θνηλσληθά ζηξψκαηα) (Αλησλίνπ, 1993: 

68).  

Ζ ρξνληά ηεο έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ Παηδεία απνηειεί ηελ αθεηεξία κηαο καθξάο δχζθνιεο πεξηφδνπ 

γηα ηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο. Σν θαζεζηψο Μεηαμά εηζήγακε πεξηνξηζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εηζαγσγή ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιέο, ηφζν ηδενινγηθέο φζν θαη βηνινγηθέο. Έηζη ηα αγφξηα έπξεπε λα 

έρνπλ ειάρηζην χςνο 1,58 κέηξα θαη ηα θνξίηζηα 1,50. Δπίζεο, απαξαίηεηε ήηαλ ε πξνζθφκηζε 

πηζηνπνηεηηθνχ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ, γεγνλφο πνπ απέθιεηε φινπο φζνη ελαληηψλνληαλ ζην 

θαζεζηψο. Καη επεηδή θάηη ηέηνην ήηαλ ζρεηηθά ζπάλην γηα παηδηά 17 ή 18 ρξνλψλ, ηα νπνία δελ είραλ 

πξφζβαζε ζε πνιηηηθή ελεκέξσζε, ηειηθά απνθιείζηεθαλ ηα ηέθλα νηθνγελεηψλ κε ζπγθεθξηκέλν 

ηδενινγηθφ πξφζεκν, θαζψο θαη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζην παξειζφλ είραλ εθθξάζεη αξηζηεξέο ηδέεο 

ή γεληθά θαηά ην θαζεζηψο «επηθίλδπλεο» ηδενινγίεο (Καξαθχιιεο, 2002: 116). 
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παξεκβάζεσλ πνπ έπιεμαλ αλεπαλφξζσηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ (Λακπξίδε, 

1936: 201 – 204).  

Αληίζεηα ε αξζξνγξάθνο, παξφηη θάλεη θξηηηθή ζε νξηζκέλα ηξσηά ζεκεία ηνπ 

ζεζκνχ ησλ Αθαδεκηψλ, ππνζηεξίδεη ηειηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπο κε νξηζκέλεο 

βειηησηηθέο παξεκβάζεηο.  

 ηελ ίδξπζε ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ ζπληέιεζαλ πνιινί ιφγνη. 

Καηαξρήλ, απνηέιεζαλ πξνζπάζεηα απάληεζεο ζην αίηεκα ηεο επνρήο γηα θαηάιιειε 

θαηάξηηζε ηνπ δαζθάινπ ζε επίπεδν γλψζεσλ παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ. Με ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ζπνπδψλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ην αίηεκα απηφ ελ κέξεη 

ηθαλνπνηνχληαλ θαη νη δάζθαινη ηνπνζεηνχληαλ ζην ίδην χςνο κε ηνπο ζπλαδέξθνπο 

ηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Δπαγγειφπνπινο, 1998 ζην Καξαθχιιεο, 

2002: 112). Ζ ζπγθεθξηκέλε εθθξεκφηεηα (κε αλαγλψξηζε ησλ Γηδαζθαιείσλ σο 

ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο) απνηειεί θαη κηα απφ ηηο ελζηάζεηο ηεο 

Λακπξίδε γηα ηηο απεξρφκελεο ζρνιέο πξνεηνηκαζίαο ησλ δαζθάισλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ. Ζ αξζξνγξάθνο ηνπ πεξηνδηθνχ επηζεκαίλεη φηη φρη κφλν δελ 

αλαγλσξίδνληαλ ηα Γηδαζθαιεία σο ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (κε ηηο 

απηνλφεηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπο) αιιά ηαπηφρξνλα 

απέθιεηαλ θαη ηνπο απφθνηηνχο ηνπο απφ νπνηαδήπνηε παλεπηζηεκηαθή ζρνιή πνπ ζα 

ήζειαλ κειινληηθά λα αθνινπζήζνπλ, κεηψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο 

επαγγεικαηηθέο ηνπο επηινγέο (Λακπξίδε, 1936: 201).  

Δπίζεο, ε θνίηεζε ζηηο Αθαδεκίεο πξνβιεπφηαλ δηεηήο θαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ εγγξαθή ζε απηέο ήηαλ ε θαηνρή απνιπηήξηνπ Γπκλαζίνπ ή 

Πξαθηηθνχ Λπθείνπ, κε βαζκφ ηνπιάρηζηνλ «θαιψο» (6) θαη δηαγσγή «θνζκησηάηε», 

ελψ πξνβιέπνληαλ θαη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Σα καζήκαηα πνπ εμεηάδνληαλ νη 

ππνςήθηνη ήηαλ ε έθζεζε, ε γξαπηή εξκελεία αδίδαθηνπ θεηκέλνπ ζηελ αηηηθή 

δηάιεθην θαη εξσηήζεηο απφ φιε ηελ χιε ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ ζηελ ηζηνξία, 

ηα καζεκαηηθά, ηε θπζηθή ηζηνξία, ηελ πεηξακαηηθή ρεκεία, ηελ ηρλνγξαθία, ηε 

κνπζηθή θαη ηε γπκλαζηηθή. Απφ ηα παξαπάλσ θαηαιαβαίλνπκε φηη επξφθεηην γηα 

ηδηαίηεξα απαηηεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία απαηηνχζε θαιή πξνεηνηκαζία θαη 

εμαζθάιηδε έλα θαιφ επίπεδν ζπνπδαζηψλ ζηνπο θφιπνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζρνιψλ (Καξαθχιιεο, 2002: 113).  

Ζ ηειεπηαία απζηεξή ξχζκηζε εηζαγσγήο ζηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο 

βξίζθεη ζχκθσλε θαη ηελ Λακπξίδε (1936: 204 – 205) ε νπνία εμαίξεη ζην άξζξν ηεο 

ηε κέζνδν εηζαγσγήο ζηα ζπγθεθξηκέλα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

ζεσξψληαο φηη πξνζδίδεη θχξνο ζηνπο κειινληηθνχο δαζθάινπο – απφθνηηνχο ηνπο. 

ην πξψην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ ππήξρε κηα 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα παηδαγσγηθά καζήκαηα (γεληθή παηδαγσγηθή, γεληθή δηδαθηηθή, 

εηδηθή δηδαθηηθή, ηζηνξία ηεο παηδαγσγηθήο). Δπίζεο, ππήξραλ καζήκαηα ςπρνινγίαο, 

ζρνιηθήο λνκνζεζίαο, θηινζνθηθά, ζηνηρεία δεκνζίνπ δηθαίνπ, πγηεηλήο θαη 

ζσκαηνινγίαο, ζξεζθεηνινγίαο, αξραίαο θαη λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, μέλεο 

γιψζζαο, ζηνηρεία γεσπνλίαο θαη δσνινγίαο, γπκλαζηηθή, κνπζηθή (σδηθή, 

εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή, ελφξγαλνο κνπζηθή) θαη ηερληθά (θαιιηγξαθία, ηρλνγξαθία, 

ρεηξνηερλία) (Δπαγγειφπνπινο, 1998: 201). 

 Δκθαλήο ήηαλ ε έιιεηςε ζην παξαπάλσ πξφγξακκα καζεκάησλ γξακκαηηθήο 

ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. πσο ηφληδε θαη ζην άξζξν ηεο ε Έιιε Λακπξίδε θάηη 

ηέηνην απνηεινχζε κεηνλέθηεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ. Οη 

απφθνηηνη ησλ Αθαδεκηψλ δε γλψξηδαλ θαιά ηε γιψζζα πνπ επξφθεηην λα δηδάμνπλ 

ζηα παηδηά ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πξηλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηηο Αθαδεκίεο, 

σο καζεηέο γπκλαζίσλ, δελ ηελ είραλ δηδαρηεί επαξθψο ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
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ζπνπδψλ ηνπο ζε απηέο δελ παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα γξακκαηηθήο ηεο δεκνηηθήο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλα ηεξάζηην γλσζηηθφ θελφ ζηνπο κειινληηθνχο δαζθάινπο 

(Λακπξίδε, 1936: 203). 

Ζ πιεηνςεθία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ Αθαδεκηψλ πξνεξρφηαλ απφ ηε 

κέζε εθπαίδεπζε, ελψ γηα ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή απαξαίηεην ήηαλ ην πηπρίν ηεο 

θηινζνθηθήο ή ηεο θπζηθνκαζεκαηηθήο ζρνιήο, κε επηπιένλ θηινζνθηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο ζπνπδέο ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη πξνυπεξεζία ζε ζρνιεία ηεο κέζεο 

εθπαίδεπζεο ή ηα Γηδαζθαιεία. Οη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο θαη ππνδηεπζπληέο ησλ 

παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ ήηαλ απφθνηηνη ηεο Φηινζνθηθήο ζρνιήο Αζελψλ, ελφο 

ηδξχκαηνο κε έληνλν ζπληεξεηηθφ ραξαθηήξα, ηδηαίηεξα ζην γισζζηθφ δήηεκα. Ζ 

θνίηεζε ζηηο Αθαδεκίεο ήηαλ ππφ ηνλ απζηεξφ έιεγρν ησλ δηεπζπληψλ ηνπο θαη 

ππνρξεσηηθή ζε φια ηα καζήκαηα, ελψ νη πνηλέο πνπ επηβάιινληαλ ζηα δηάθνξα 

παξαπηψκαηα μεθηλνχζαλ απφ παξαίλεζε θαη επίπιεμε κέρξη νξηζηηθή απνβνιή θαη 

απνθιεηζκφ απφ φιεο ηηο Αθαδεκίεο ηεο επηθξάηεηαο (Μπνπδάθεο ., Σδήθαο Υ., 

Αλζφπνπινο, Κ. 1998: 22).  

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη παξαπάλσ απφςεηο ηεο Λακπξίδε ηαπηίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε απηέο ηνπ Γ. Παιαηνιφγνπ, ππέξκαρνπ ησλ Παηδαγσγηθψλ 

Αθαδεκηψλ θαη εηζεγεηή ηνπ λφκνπ κε ηνλ νπνίν θαηαπηάλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν ε Λακπξίδε (Σδήθαο, 2004: 426 – 428).  

Σν παξαπάλσ κνληέιν ηείλεη πεξηζζφηεξν ζην απηαξρηθφ πξφηππν ηνπ παιαηνχ 

ζπγθεληξσηηθνχ δαζθάινπ ηεο Δξβαξηηαλήο αγσγήο θαη φρη ζε απηφ ηεο καζεην – 

θεληξηθήο Νέαο Αγσγήο πνπ επαγγειίδνληαλ ην ρνιείν Δξγαζίαο θαη πξνψζεζαλ 

παηδαγσγνί φπσο ν Κνπληνπξάο, ν Γεικνχδνο, ν Παπακαχξνο, ν Γιελφο θ.ά. Ζ 

κεγάιε δηαζπνξά ησλ Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ ζε επαξρηαθέο πφιεηο, φπσο 

αλαθέξακε πην πάλσ, βνήζεζε ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπο, αθνχ 

απηνί απείραλ απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα (κε εμαίξεζε ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ 

Αζήλα), ζηα νπνία εκθαλίδνληαλ πάληα νη λέεο πξννδεπηηθέο θηλήζεηο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο. Μάιηζηα ν κηθξφο αξηζκφο ζπνπδαζηψλ ηνπο ζπλεπηθνπξνχζε ζηνλ 

θαιχηεξν ηδενινγηθφ ηνπο έιεγρν απφ ηηο εθάζηνηε δηεπζχλζεηο ησλ Αθαδεκηψλ 

(Καξαθχιιεο, 2002: 116). Ζ ίδηα ε Λακπξίδε, φπσο δηαθαίλεηαη ζην άξζξν ηεο, 

θιίλεη πεξηζζφηεξν πξνο απηήλ ηελ ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε αθνχ έλα απφ ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ εληνπίδεη ζηνλ παιαηφ ζεζκφ ησλ Γηδαζθαιείσλ είλαη θαη ην 

γεγνλφο φηη πζηεξνχζαλ ζε ζέκαηα πεηζαξρίαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζην 

θείκελφ ηεο: «Γελ κπνξεί λ’ αξλεζεί θαλείο πψο πνιινί έθαλαλ ηε δνπιεηά ηνπο (ζηα 

Γηδαζθαιεία) κε επζπλεηδεζία θαη αιεζηλφ δήιν, αιιά νη άλζξσπνη δελ είλαη άγγεινη, 

θη αθνχ γηα θάζε δεκφζηα ππεξεζία ππάξρνπλ επηζεσξήζεηο, πνηλέο θαη ακνηβέο 

εμσηεξηθέο, δε βιέπνκε ην ιφγν πνπ είηαλ ειεχηεξα ηα Γηδαζθαιεία απφ θάζε ηέηνηα 

θχξσζε. Γεληθφο επηζεσξεηήο ηνπ ζρνιείνπ είηαλ ν δηεπζπληήο ηνπ. Κ’ εδψ λνκίδσ 

πξνυπφζεζε είηαλ ε αγγειηθφηεηα. Γηαηί πψο είλαη δπλαηφ λα ππνηεζεί πσο ν 

δηεπζπληήο, δψληαο θάζε κέξα κε ην πξνζσπηθφ ηνπ δε ζα επεξεαδφηαλ απφ ηελ 

θνιαθεία θαη ηε δνπιφπξεπε πεξηπνίεζε κεξηθψλ ή ηελ αληίζηαζε άιισλ, αληίζηαζε 

πνιιέο θνξέο παξαθηλεκέλε απφ ζσζηά, αιιά δηαθνξεηηθά απφ ηα δηθά ηνπ 

παηδαγσγηθά ηδεψδε;» (Λακπξίδε, 1936: 202).  

Απφ ηηο πεγέο κνπ δε δηαθαίλεηαη θάπνηα ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ηνπ Μ. 

Κνπληνπξά σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο ή 

Γηδαζθαιεία). Παξφηη ν ίδηνο ππεξέηεζε σο δηεπζπληήο ζε παιαηνχ ηχπνπ ίδξπκα 

πξνεηνηκαζίαο εθπαηδεπηηθψλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο (Γηδαζθαιείν Θειέσλ 

Θεζζαινλίθεο), δε δίζηαζε λα «επηηξέςεη» ηε δεκνζίεπζε ελφο θηιηθά πξνζθείκελνπ 

πξνο ηηο Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο άξζξνπ ζην πεξηνδηθφ ηνπ. Ζ παξαπάλσ επηινγή 
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κπνξεί λα εξκελεπηεί ζην πιαίζην ηνπ νξάκαηφο ηνπ γηα δεκνθξαηηθφ δηάινγν κέζα 

απφ ηηο ζειίδεο ηεο Παηδείαο γχξσ απφ φια ηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα πνπ 

απαζρνινχζαλ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

Σν ηειεπηαίν άξζξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο είλαη γξακκέλν απφ ηελ 

Αγλή Ρνπζνπνχινπ θαη έρεη ηίηιν «Ζ πνιηηηθή κφξθσζε ησλ δηδαζθαιηζηψλ θαη ε 

ζηάζε ηνπ δαζθάινπ απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο κεξίδεο» (ζει. 214 – 225 ζην πεξηνδηθφ). 

ε απηφ ε έκπεηξε λνκηθφο μεδηπιψλεη ηηο απφςεηο ηεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

πνιηηεηαθήο αγσγήο ησλ λέσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κέζσ ζρεηηθνχ καζήκαηνο 

(Αγσγήο ηνπ Πνιίηε) ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηδάζθεηαη ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν 

θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

απηψλ ησλ βαζκίδσλ.  

Αξρηθά ε Ρνπζνπνχινπ θάλεη κηα ζχγθξηζε ηνπ ηη ηζρχεη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

ζε ζρέζε κε φιε ηελ ππφινηπε Δπξψπε αιιά θαη Ακεξηθή, ζρεηηθά κε ην ζέκα, γηα λα 

θαηαιήμεη φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη αθφκε ζε εκβξπηθφ επίπεδν. Ζ ζπγγξαθέαο ηνλίδεη 

ηε δηαθνξά πνπ ηζρχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο ζηνλ ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο αλάκεζα ζηα δεκνθξαηηθά θαη θαζηζηηθά θαζεζηψηα ηεο Δπξψπεο. 

Σα κελ πξψηα επηδηψθνπλ ηελ αθχπληζε ηεο «…δσληαλήο θξαηηθήο ζπλείδεζεο ηνπ 

πνιίηε είηε άληξα είηε γπλαίθα, ελψ ζηα δηρηαηνξηθά θαζεζηψηα (αλαθέξεη ηελ 

θαζηζηηθή Γεξκαλία σο παξάδεηγκα), θαζψο θαη ζηα ηαμηθά έρεη ζθνπφ λα κνξθψζεη 

ηε λέα γελεά κε ην πλεχκα πνπ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ επηθξαηνχλησλ». 

Δπηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν λα ζπκβεί θάηη ηέηνην θαη ζηε ρψξα καο ε νπνία ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ηαιαλίδεηαη απφ καθξνρξφληα πνιηηηθή αζηάζεηα 

(Ρνπζνπνχινπ, 1936: 215).  

ηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ ηεο ε Ρνπζνπνχινπ αλαιχεη ηνλ ζθνπφ πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη έλα ηέηνηνπ είδνπο κάζεκα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Παξαθάησ 

παξαζέηνπκε απηνχζηα ηα ιφγηα ηεο πνπ ζπλνςίδνπλ φιν ην λφεκα ηεο ζεψξεζήο 

ηεο: «Σα παηδηά ζήκεξα αγφξηα θαη θνξίηζηα πξέπεη λα αλαηξέθνληαη φρη ζαλ άηνκα 

απνκνλσκέλα, αιιά ζα κέιε κηαο νιφηεηαο, ελφο ιανχ. Πξέπεη λα έρνπλ ζπλείδεζε φηη 

αλήθνπλ ζηελ νιφηεηα απηή καδί κε ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο επηβάιιεη ην γεγνλφο ηνχην. 

Οη γλψζεηο γηα ην Κξάηνο, ηελ νξγάλσζή ηνπ, ηε δηνίθεζή ηνπ, ην δήκν, ηελ θνηλφηεηα, 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα δσή, δελ πξννξίδνληαη κφλν γηα 

λα πινπηίζνπλ ηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν, αιιά ρξεζηκεχνπλ θαη γηα ηελ επίγλσζε αλάκεζα 

ζηα δπν αληίζεηα ζηνηρεία πνπ θπξηαξρνχλ ζήκεξα ζηε δσή καο: ην άηνκν θαη ηελ 

νκάδα – αλάκεζα ζην θαζήθνλ ηεο ππαθνήο ζηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλφινπ θαη ζην 

ζπλαίζζεκα ηεο επζχλεο θαη ηεο ππεξεθάλεηαο φηη ν θαζέλαο καο είλαη έλα κηθξφ, αιιά 

φρη πεξηηηφ, θνκκάηη ηνπ κεγάινπ νηθνδνκήκαηνο, πνπ ιέγεηαη Κξάηνο θαη Παηξίδα.» 

(Ρνπζνπνχινπ, 1936: 215 – 216). Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη ε αλάγθε νξγαληθήο 

ζχκπιεπζεο ηνπ αηνκηθνχ θαη ζπλνιηθνχ ζπκθέξνληνο, σο ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν 

επίηεπμεο θαη ησλ δχν. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ απαηηείηαη πνιηηηθή ζπλείδεζε 

θαη ζπλαίζζεζε δηθαίνπ απφ επξχ ηκήκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Μφλν έηζη ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην θνηλφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη ζα πξνζηαηεπηνχλ απφ 

θαηξνζθφπνπο δεκαγσγνχο, νη νπνίνη θαξαδνθνχλ λα παξαζχξνπλ ηνλ ιαφ πξνο 

θαηεπζχλζεηο ηδηνηειείο θαη ελ ηέιεη θαηαζηξνθηθέο γηα ηε ρψξα. 

ηε αλάπηπμε ιεηηνπξγηθήο ζρέζεο κεηαμχ αηνκηθνχ θαη ζπλνιηθνχ 

ζπκθέξνληνο είρε γίλεη αλαθνξά θαη ζε άιια άξζξα ηνπ πεξηνδηθνχ32. ε πνιιά 

                                                           
32 Βιέπε κεηάθξαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Alfred Andreesen απφ ηνλ Δ. Παπαλνχηζν, κεηάθξαζε ηνπ 

άξζξνπ ηνπ G. Kerschensteiner απφ ηνλ Κνπληνπξά κε ηίηιν «Σν λφεκα ηνπ Κξάηνπο θαη ε πνιηηεηαθή 

κφξθσζε», ην άξζξν κε ηίηιν «Έλσζε γηα ηηο ειεπζεξίεο ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε» (ζει. 194 – 
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ζεκεία ε πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ αξζξνγξάθσλ ζπκπίπηεη κε απηήλ ηεο 

Ρνπζνπνχινπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε ηελ έθθξαζε ηνπ Γεσξγνχιε φηη ε 

πνιηηηθή χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ ραξαθηεξίδεηαη σο έλα «καδί κε άιινπο είλαη» 

(Γεσξγνχιεο, 1936: 14) θαη ηελ παξφηξπλζε ηνπ Kerschensteiner  λα γίλεη «ε 

κφξθσζε ηεο βνχιεζεο γηα ηε Γηθαηνζχλε, κε ηελ εζηθή ηεο έλλνηα, ην πξψην αίηεκα 

ηεο κφξθσζεο ηνπ πνιίηε» (Kerschensteiner, 1936: 6).  

Γηα ην ίδην ζέκα ν Μ. Παπακαχξνο έθξνπε ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ 

πξνεηδνπνηψληαο γηα ηελ πηζαλφηεηα ν νκαδηθφο εγσηζκφο λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ 

αηνκηθφ: «Γελ πξέπεη φκσο σζηφζν λα παξαβιέςσκε φηη ε Κνηλφηεηα θξχβεη θαη έλα 

κεγάιν θίληπλν. Σνλ θίληπλν ηνπ νκαδηθνχ εγσηζκνχ. Οη κεξηθνί εγσηζκνί ησλ παηδηψλ 

ελψλνληαη ζε έλα νκαδηθφ εγσηζκφ, πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζή ζε ηχξαλλν θάζε 

παηδηνχ. Γηαηί θάζε νκαδηθή δσή δελ είλαη πάληα θαη εζηθή. Σα αηνκηθά πάζε κπνξνχλ 

λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ νκαδηθά πάζε, πνπ είλαη ρεηξφηεξα. Σα πξφζσπα ελψλνληαη 

ηφηε κφλν ζε έλα νκαδηθφ πξφζσπν, πνπ παξνπζηάδεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα πάζε 

ηνπο. Γη απηφ ε δσή ηεο θνηλφηεηαο νθείιεη λα δηέπεηαη απφ αλψηεξεο εζηθέο αξρέο. Οη 

αξρέο απηέο είλαη απαξαίηεην λα βξίζθνπλ θαηάθαζε ζε θάζε κέινο ηεο θνηλφηεηαο, 

ψζηε απφ κφλν ηνπ λα ππνηάζζεηαη ζ’ απηέο. Έηζη ην θάζε άηνκν θαηαρηά κφλν ηνπ ηε 

ζέζε ηνπ ζηελ Κνηλφηεηα θαη γίλεηαη θαη ππεχζπλν γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. Μηα πξαρηηθή 

νδεγία γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αηνκηθφηεηαο κέζα ζηελ Κνηλφηεηα είλαη λα κνηξάδσκε 

ηα παηδηά ζε σξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε κηθξφηεξεο νκάδεο, ζπρλά δε ε Κνηλφηεηα λα 

αλαζέηε εξγαζίεο ζε ρσξηζηά κέιε ηεο, πνπ γηα λα ηελ εθηειέζε ην θαζέλα, ζα 

αλαπηχμε ηε δηθή ηνπ ηθαλφηεηα» (Παπακαχξνο, ρ.ρ.: 32 – 33).  

Πξνρσξψληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο ε Ρνπζνπνχινπ, αλαθέξεηαη ζε 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ιαψλ πνπ έρνπλ επηηχρεη ζην παξειζφλ ηελ παξαπάλσ 

πνιππφζεηε ζχγθιεζε αηνκηθνχ θαη ζπλνιηθνχ ζπκθέξνληνο. Κάλεη ιφγν γηα ηελ 

ππφζεζε Dreyfus (ηέιε 19
νπ

 αηψλα) θαη ηελ ελεξγνπνίεζε πξννδεπηηθψλ δπλάκεσλ 

ζηελ γαιιηθή θνηλσλία, αλάκεζά ηνπο θαη ηνλ Γηάλλε Φπράξε – ζηελνχ ζπλεξγάηε 

εθείλε ηελ πεξίνδν ηνπ Emile Zola33. Ζ Ρνπζνπνχινπ κλεκνλεχεη επίζεο ηηο 

θνηλσληθέο επαλαζηάζεηο ιαψλ (Ακεξηθάλσλ, Γάιισλ) νη νπνίνη αλαδεηψληαο ην 

θπζηθφ δίθαην έγηλαλ αθνξκή λα μαλαγελλεζνχλ ηα έζλε, λα ζεζκνζεηεζνχλ πνιηηηθά 

δηθαηψκαηα θαη λα εδξαησζεί ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα.  

Απφ ηελ άιιε ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηελ αξζξνγξάθν είλαη 

απνθαξδησηηθή. Ο θπθεψλαο απαξραησκέλσλ λφκσλ, ε πιεζψξα δηθεγφξσλ, νη 

νπνίνη πνιιέο θνξέο ζθφπηκα κπεξδεχνπλ ηηο ππνζέζεηο γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ 

χπαξμή ηνπο θαη θπξίσο ε γισζζηθή νπηζζνδξφκεζε πνπ θέξεη ε ρξεζηκνπνηνχκελε 

ζε φιεο ηηο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαζαξεχνπζα, δεκηνπξγνχλ κηα κεζαησληθή εηθφλα 

ηεο ειιεληθήο δηθαηνζχλεο ε νπνία ελψ ζα έπξεπε λα εμππεξεηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ειιήλσλ πνιηηψλ θαηαιήγεη λα κνηάδεη ερζξηθή γη απηνχο, μέλε θαη αθαηαλφεηε 

(Ρνπζνπνχινπ, 1936: 217). 

                                                                                                                                                                      
195 ζην πεξηνδηθφ) γξακκέλν απφ ηνλ Κνπληνπξά θαζψο θαη ηε ζεηξά άξζξσλ ηνπ θαζεγεηή 

Κσλζηαληίλνπ Γεσξγνχιε κε ηνλ γεληθφ ηίηιν «Κξάηνο θαη Παηδεία». 

33 Ο Φπράξεο ην Φεβξνπάξην ηνπ 1898, θη ελψ είραλ μεζπάζεη βηαηφηεηεο ζηε δίθε ηνπ Zola – πνπ 

θαηαδηθάζηεθε ηειηθά ζε έλα ρξφλν θπιαθή γηα ην "Καηεγνξψ" ηνπ (ππεξαζπηζηηθφ άξζξν ππέξ ηνπ 

ινραγνχ Dreyfus) νξγάλσζε ηελ ίδξπζε ηεο Έλσζεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα (Mackridge, 2009: 277). 
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Ζ Ρνπζνπνχινπ αλαγλσξίδεη φηη θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ απαμίσζε ησλ 

ελλνηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αμηαθφ θψδηθα εζηθήο (δηθαηνζχλε θαη αίζζεζε 

δηθαίνπ, ππεπζπλφηεηα, θνηλσληθή ζπλείδεζε θ.η.ι.) είλαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη δνκεκέλνο ν θξαηηθφο κεραληζκφο. Παξφια 

απηά πξνηείλεη ε αξρή αιιαγήο απηνχ ηνπ αξλεηηθνχ ζθεληθνχ λα μεθηλήζεη απφ ην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ψζηε «… ε πνιηηηθή κφξθσζε ζηα ζρνιεία λα ακβιχλεη ηνλ 

εγσηζκφ θαη ηνλ αηνκηθηζκφ ηνπ Έιιελα, λα ηνλ ζπλεζίζεη λα ζέβεηαη ηελ ηδέα ηνπ 

Γηθαίνπ θαη λα ππνηάζζεηαη ζην θξάηνο ηνπ Νφκνπ» (Ρνπζνπνχινπ, 1936: 218). ηελ 

νπζία δειαδή πξνηείλεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα λα δηαπαηδαγσγήζεη πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά ηνλ άλζξσπν.  

Πνηνη φκσο ζα δηδάμνπλ έλα δηαλζηζκέλν κάζεκα Αγσγήο ηνπ Πνιίηε; Απφ ηα 

παξαπάλσ πξνθχπηεη απεπζείαο ε κεγάιε επζχλε πνπ ζα επσκηζηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί. Μέρξη ηελ επνρή πνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα ε Ρνπζνπνχινπ ην 

ζπγθεθξηκέλν κάζεκα πξνβιεπφηαλ απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ 1931 λα 

δηδάζθεηαη ζηε Σ΄ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ, ζαλ παξάξηεκα ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Ηζηνξίαο. Κάηη ηέηνην φκσο θαηά ηελ αξζξνγξάθν είλαη πξαθηηθά αδχλαηνλ εμαηηίαο 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη εθπαηδεπηηθνί (ηζηνξηθνί) 

αιιά θαη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηεο εηδηθήο θαηάξηηζεο πνπ απαηηείηαη. Καηά ηε 

Ρνπζνπνχινπ, θαηάιιεινη γη απηήλ ηε δηαδηθαζία είλαη λνκηθνί, νη νπνίνη ζα κπνπλ 

ζηελ εθπαίδεπζε σο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, έρνληαο πξψηα εληξπθήζεη θαη ζε 

παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε κεηαδνηηθφηεηα θαη ηηο 

παηδαγσγηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο λένπο απηήο 

ηεο ειηθίαο ηηο γλψζεηο θαη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ απαηηείηαη, ρσξίο ην ζπγθεθξηκέλν 

δηδαθηηθφ αληηθείκελν λα γίλεη βαξεηφ θαη ζηελάρσξν αιιά επράξηζην θαη 

ελδηαθέξνλ. Ζ Ρνπζνπνχινπ πξνηείλεη κάιηζηα λα εκπιαθεί ζηελ φιε δηαδηθαζία θαη 

ην ζχλνιν ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

καζεηέο. Να γίλνπλ απφπεηξεο απηνδηνίθεζεο ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζηα 

πξφηππα ησλ γεξκαληθψλ ζρνιείσλ ηεο Νέαο Αγσγήο. Σφηε κφλν ε ζεσξεηηθή γλψζε 

ζα γίλεη πξάμε θαη ην ζρνιείν ζα απνηειέζεη έλα ζεξκνθήπην θαιιηέξγεηαο αμηψλ 

φπσο ν ζεβαζκφο, ε αιιεινβνήζεηα, ε επζπλεηδεζία, ε πεηζαξρία ζε θαλφλεο θαη 

εζηθέο, αξρέο κε κειινληηθέο πξνεθηάζεηο ζηελ επξχηεξε θνηλσλία, ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα, ην ρσξηφ, ηελ πφιε θαη ελ ηέιεη ην θξάηνο. Έηζη ζα γελλεζεί ν ππεχζπλνο 

θαη ελεξγφο πνιίηεο. 

Έλα ζρνιείν ηέηνηνπ ηχπνπ απνηέιεζε θαη ην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν ηελ 

πεξίνδν πνπ ην ίδξπκα δηνηθνχληαλ απφ ηνλ Αι. Γεικνχδν (1923 – 1926). Με ηνλ 

ζεζκφ ησλ Παηδαγσγηθψλ ζπλεδξηψλ, πνπ ν Γεικνχδνο εηζήγακε, νηθνδνκνχληαλ ε 

ζπιινγηθφηεηα ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ ηδξχκαηνο. πσο γξάθεη ν Γεικνχδνο: «Σαρηηθά, κηα θνξά 

ηελ εβδνκάδα, θάζε Πέκπηε απφγεπκα, θη φηαλ ήηαλ αλάγθε θαη δπν, φιν ην πξνζσπηθφ 

καδί, θαη ησλ δηδαζθαιείσλ θαη ησλ πξνηχπσλ (ν Γεικνχδνο κηιάεη ζηνλ πιεζπληηθφ 

ελλνψληαο ην παιαηφ ηξηηάμην Γηδαζθαιείν θαη ην λέν ηεηξαηάμην πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

ηαπηφρξνλα ππφ ηε δηεχζπλζή ηνπ) καδεπφηαλ ζε θνηλή ζπλεδξίαζε. ηηο ζπλεδξηάζεηο 

απηέο ζπγθεληξσλφηαλ φιε ε εξγαζία ηνπ Μαξάζιεηνπ». Πξψηα έκπαηλαλ νη βάζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ, νη γεληθέο αξρέο θαη θαηφπηλ ην πξφγξακκα «παίξλνληαο κε ηε ζεηξά ην 

θάζε κάζεκα απφ φιεο ηηο πιεπξέο» (Γεικνχδνο, 1929: 22 ζην Ρεπνχζε, 2012: 100). 

Καηά ηνλ Γεικνχδν ηίπνηα δε γηλφηαλ απζαίξεηα αιιά νη απνθάζεηο ήηαλ θνηλέο θαη 

κεηά απφ ζπδήηεζε. O ίδηνο ζπλερίδεη πεξηγξάθνληαο ην πψο γηλφηαλ ε φιε 

δηαδηθαζία: «Απφ θαηξφ ζε θαηξφ ζηακαηψληαο θνηηάδακε ην δξφκν πνπ είρακε πάξεη 

σο ηφηε, ν θαζέλαο έθεξλε ηηο απνξίεο θαη παξαηεξήζεηο ηνπ, ειέγρακε, δηνξζψλακε ή 
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απνθαζίδακε λέα δνθηκή. Έηζη ν θάζε δάζθαινο κπνξνχζε λα παξαθνινπζή ην ζχλνιν 

θαη λα δνθηκάδε, λα πξνζαξκφδε αλάινγα θαη ηε δηθή ηνπ δνπιεηά, θη νη ζπλεδξηάζεηο 

καο κφξθσλαλ κε ηνλ θαηξφ έλα θέληξν θαζνιηθήο αλεζπρίαο, πνπ έδελε φια ηα κέιε 

ηνπ πξνζσπηθνχ νινέλα θαη ζηελψηεξα κε ην αίζζεκα ηεο θνηλήο επζχλεο γηα έλα έξγν 

νκαδηθφ, εκπφδηδε ηελ εχθνιε ηθαλνπνίεζε, θηλνχζε θαη βνεζνχζε ηνλ θαζέλα λα δψζε 

φ,ηη θαιχηεξν είρε» (Γεικνχδνο, 1929: 23 – 24 ζην Ρεπνχζε, 2012: 100).  

Ζ Ρνπζνπνχινπ ιίγα ρξφληα κεηά (1934) απφ ηα παξαπάλσ γεγνλφηα, 

πξσηνζηάηεζε ζηελ εηζαγσγή ηνπ καζήκαηνο ηεο «Αγσγήο ηνπ Πνιίηνπ» ζηε κέζε 

εθπαίδεπζε. Γίδαμε ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν ζηε κεηά ηνλ Γεικνχδν επνρή. Σν 

βηβιίν ηεο κε ηίηιν «Ση πξέπεη λα γλσξίδεη ν πνιίηεο» (Αζήλα, 1934 Δθδ: Υαξαπγή) 

ήηαλ θαη ην εγρεηξίδην πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ζηελ δηδαζθαιία ηεο (Κνπληνπξάο, 1936: 

215). 

πσο είδακε ζε άιιν ζεκείν ηεο εξγαζίαο θαη ζην Γ.Θ.Θ. ππφ ηε δηεχζπλζε 

ηνπ Μ. Κνπληνπξά ππήξρε κηα ζρεηηθή απηνλνκία κε ζεζκνχο (ζπγθέληξσζε ηεο 

Πέκπηεο, καζεηηθέο θνηλφηεηεο) πνπ ιεηηνπξγνχζαλ νκαδηθά θαη θαζφξηδαλ καδί κε 

ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ ηα ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηα ζηηο δηάθνξεο νκάδεο 

εξγαζίαο θαη εηδηθνηήησλ ηνπ ηδξχκαηνο (Γεκαξάο, 1985: 150 – 151).    

Μηα άιιε θαηλνηφκα πξφηαζε πνπ θαηαζέηεη ε Ρνπζνπνχινπ ζην άξζξν ηεο 

είλαη ε επθαηξηαθή δηδαζθαιία ηεο Αγσγήο ηνπ Πνιίηε κε αθνξκέο απφ ηελ πνιηηηθή 

επηθαηξφηεηα ηνπ ηφπνπ φπσο νη εθινγέο (βνπιεπηηθέο, δεκνηηθέο θ.η.ι.). Καηά ηε 

ζπγγξαθέα ηέηνηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αθνξκή γηα γφληκεο ζπδεηήζεηο 

κέζα ζηελ ηάμε, θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πνιηηηθνχ γίγλεζζαη ηεο ρψξαο, ηνπ 

εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ηζρχεη θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ζεζκψλ φπσο ε Βνπιή θαη ν 

εκεξήζηνο ηχπνο. Κάηη αληίζηνηρν γηλφηαλ θαη ζηε ζπγθέληξσζε ηεο Πέκπηεο επί 

Κνπληνπξά ζην Γ.Θ.Θ. Οη καζήηξηεο θάζε βδνκάδα ην ζπγθεθξηκέλν απφγεπκα, 

εθηφο απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ Γηδαζθαιείνπ, αζρνινχληαλ θαη κε ζέκαηα ηεο 

επηθαηξφηεηαο ηα νπνία αλαδεηνχζαλ ζηνλ ηνπηθφ θαη παλειιήλην ηχπν θαη ηα 

έθεξλαλ πξνο ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηνπ ηδξχκαηνο (Γεκαξάο, 1985: 146, 150 – 

151).  

Ηδηαίηεξα κε ην ζέκα ηεο πνιηηηθήο αγσγήο ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηνλ ζεζκφ 

ηεο εθπαίδεπζεο αζρνιήζεθε ν Kerschensteiner ζε φιν ηνπ έξγν. Ο γεξκαλφο 

παηδαγσγφο ηφληδε ηελ αλαγθαηφηεηα πνιηηηθήο αγσγήο ησλ λέσλ, ε νπνία δελ ηελ 

ζπλέδεζε κε δηδαρή ηεο, αιιά κε ηε βίσζή ηεο κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ 

αξεηψλ. Χο κέζα γηα ην ζθνπφ απηφ πξφηεηλε ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο 

εξγαζίαο θαη δσήο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο απηνδηνηθνχκελεο θνηλσλίαο. 

Θεκειηψδεο ζηφρνο ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηαο 

πνιηηψλ ζηελ νπνία νη θξαηηθνί λφκνη δε ρξεηάδνληαη πιένλ θακηά άζθεζε βίαο γηα 

λα επηβιεζνχλ θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην εθάζηνηε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, 

ζξεζθεπηηθφ θ.η.ι. πιαίζην. Σν θξάηνο θαηά ηνλ Kerschensteiner θαζίζηαηαη έλα 

χςηζην εμσηεξηθφ αγαζφ πξνο ράξε ηεο εζηθήο απηνλνκίαο ηνπ αηφκνπ θαη ηειηθά ε 

αγσγή ηνπ πνιίηε νδεγεί ζηελ ζεηηθή δηάζεζε γηα εζηθνπνίεζε ηνπ θξάηνπο 

(Kerschensteiner ζην Κνληνκήηξνο, 2006: 244)34.  

                                                           
34 Ο G. Kerschensteiner, ζρεηηθά κε ηελ αγσγή ηνπ πνιίηε ζεσξνχζε φηη κπνξεί λα πξνσζεζεί απφ ηα 

ζρνιεία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα παξακείλεη ζε επίπεδν απιήο δηδαρήο. Καηά ηνλ ίδην, 

επηβάιιεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ε δεκηνπξγία ησλ ζεκειησδψλ εθείλσλ ζπλζεθψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή δσή ζην πιαίζην ηνπ θξάηνπο. Οη ζπλζήθεο απηέο είλαη ε θνηλή εξγαζία θαη 

ε έληαμε ηνπ θαζελφο ζε έλα επξχ νηθνλνκηθφ πιάλν απηνδηνίθεζεο πνπ ζα επηδηψθεη ηελ εμνκνίσζε 

ησλ ελδηαθεξφλησλ θαη ηελ εθνχζηα ππνηαγή ηνπο ζηελ αλαγλσξηζκέλε απφ ηελ θνηλφηεηα απζεληία 

(ζην βαζκφ βέβαηα πνπ απηή δε ζα αληηθάζθεη πξνο ηελ εζηθή ηδέα). Ζ θνηλή θαη νπζηψδεο εξγαζία, 
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Ζ Ρνπζνπνχινπ θιείλεη ην άξζξν ηεο θαηαζέηνληαο ηελ άπνςή ηεο φηη ν 

δάζθαινο δελ κπνξεί λα είλαη πνιηηηθά νπδέηεξνο. Θεσξεί φηη θάζε δεκνθξάηεο 

άλζξσπνο, θαη πφζν κάιινλ ν εθπαηδεπηηθφο, νθείιεη λα είλαη πνιηηηθφ νλ θαη λα 

εθθξάδεη ειεχζεξα ηελ άπνςή ηνπ γηα ηα πνιηηηθά δξψκελα ηνπ ηφπνπ. Κάλεη 

αλαθνξέο ζηνλ Kerschensteiner ππνζηεξίδνληαο ηελ άπνςή ηνπ φηη ε ηδαληθή 

πνιηηεία είλαη απηή ηνπ δηθαίνπ θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, ηα ηδεψδε ηεο νπνίαο ηαπηίδνληαη 

κε ηα αλζξσπηζηηθά.  

 Γξάθνληαο φια ηα παξαπάλσ ε Ρνπζνπνχινπ πξνζέρεη λα κε ζπγρέεη ηελ 

θνκκαηηθνπνίεζε κε ηελ πνιηηηθνπνίεζε. Ο δάζθαινο κπνξεί λα έρεη ηα πνιηηηθά ηνπ 

θξνλήκαηα αιιά πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ίζεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ηδενινγηθψλ ξεπκάησλ ψζηε ηα παηδηά αλεκπφδηζηα λα δηαπαηδαγσγνχληαη πνιηηηθά 

θαη λα απνθηνχλ δεκνθξαηηθά ηδαληθά. Ζ πνιηηηθή κφξθσζε πξέπεη θαη κπνξεί λα 

έρεη ππεξθνκκαηηθή ρξνηά αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη ζπγρξνληζκέλε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θάζε επνρήο. Αξρή θαη ηέινο ηεο πνιηηεηαθήο αγσγήο πξέπεη λα 

είλαη ε θνηλσληθή εζηθή πνπ ζε ηειεπηαία αλάιπζε απνηειεί κηα βαζηά πνιηηηθή 

πξάμε (Ρνπζνπνχινπ, 1936: 224 – 225).  

 

2.7. Ε) Δπηζηεκνληθά: Φηινζνθία, Φπρνινγία, Ηζηνξία, Ηαηξηθή 

Ζ έβδνκε νκάδα άξζξσλ πνπ αλέιπζα, ππφ ηνλ γεληθφ ηίηιν «Δπηζηεκνληθά: 

Φηινζνθία, Φπρνινγία, Ηζηνξία, Ηαηξηθή», πεξηέρεη θείκελα (έμη ζηνλ αξηζκφ) 

αξζξνγξάθσλ ηνπ πεξηνδηθνχ ηα νπνία πξαγκαηεχνληαη επηζηεκνληθά ζέκαηα 

γεληθφηεξνπ αλζξσπηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σα άξζξα απηά κε ηε ζεηξά εκθάληζήο 

ηνπ ζην πεξηνδηθφ είλαη ηα εμήο: «Ζ ζέζε ηεο θηινζνθίαο ζηελ επνρή καο» (ζει. 81 – 

99) ηνπ Υ. Θενδσξίδε, «πδήηεζε γηα ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο Ηζηνξίαο Α΄» 

(ζει. 161 – 168) ηνπ Γ. Κνξδάηνπ, «Αλαδήηεζε Φπρήο» (ζει. 224 – 230) ηνπ Β. 

Αξρνληίδε, «Ζ επηζηξνθή ηνπ αζψηνπ» (ζει. 286 – 294) ηνπ Θ. Βιηδηψηε, «Ζ 

Μνξθνςπρνινγία. Φπρνινγία εκπξάγκαηε»  (ζει. 306 – 325) ηνπ L. Corman ζε 

κεηάθξαζε ηνπ Α. Πξσηφπαηζε θαη «Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μνξθνινγηθήο Φπρνινγίαο» 

(ζει. 327 – 338) ηνπ Γ. Ηκβξηψηε.  

Ζ Παηδεία, σο έλα ζχγρξνλν πεξηνδηθφ ηεο επνρήο ηνπ, πξνζπαζνχζε λα είλαη 

επίθαηξν θαη ελαξκνληζκέλν κε ηηο ηάζεηο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ βξίζθνληαλ 

εθείλε ηελ πεξίνδν ζε αλαβξαζκφ θαη είραλ λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκα ηεθκήξηα ζηνλ 

επξχηεξν ρψξν ηεο παηδαγσγηθήο. Καη ηα 4 αληηθείκελα πνπ πξαγκαηεχνληαη απηά 

αλήθνπλ ζε επηζηεκνληθνχο ρψξνπο νη νπνίνη απαζρφιεζαλ ηνλ Κνπληνπξά ηφζν 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ φζν θαη ζηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ ζην Γ.Θ.Θ. 

Δπίζεο, ε επξχηεξε παηδαγσγηθή ζπδήηεζε εληφο θαη εθηφο Διιάδνο θαηαπηάλνληαλ 

ζπρλά κε ην θαηά πφζν πνξίζκαηα απφ επηζηήκεο φπσο ε Φπρνινγία, ε Φηινζνθία 

αιιά θαη ε Ηζηνξία κπνξνχλ θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επνηθνδνκεηηθά ζηνλ 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγσγήο ησλ λέσλ αηφκσλ. Άξα ε παξνπζία ηέηνηνπ 

είδνπο άξζξσλ ζην πεξηνδηθφ Παηδεία θξίλεηαη θπζηνινγηθή θαη ελαξκνληζκέλε κε 

ηηο παηδαγσγηθέο ηάζεηο ηεο επνρήο.  

                                                                                                                                                                      
πνπ ηαπηφρξνλα ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, εάλ ηεζεί ζην θέληξν ηεο 

δηδαζθαιίαο ζα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο θνηλσληθέο αξεηέο. 

Οξηζκέλνη ζεζκνί απηνδηνίθεζεο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ θαζνδήγεζε απφ εθιεγκέλνπο αξρεγνχο θαη 

ηε ζπλαθφινπζε εθνχζηα ππαθνή, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δηάζεζε γηα πξνζσπηθή απηνζπζία. 

Έηζη ζα ππεξεηεζεί ε πλεπκαηηθή θαη εζηθή ζηήξημε ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ζα αλαδπζεί ν αιεζηλφο 

απηνζεβαζκφο θαη ε απαξαίηεηε αξεηή ηεο επζχλε (Kerschensteiner ζην Κνληνκήηξνο, 2006: 245).   
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ηελ πξψηε πξαγκαηεία απηήο ηεο θαηεγνξίαο (άξζξν κε ηίηιν «Ζ ζέζε ηεο 

Φηινζνθίαο ζηελ επνρήο καο», ζει.: 81 – 99 ζην πεξηνδηθφ) ν Θενδσξίδεο  

αζρνιείηαη γηα αθφκε κηα θνξά κε ην αληηθείκελν ηεο θηινζνθίαο. Τπελζπκίδσ φηη ν 

Θενδσξίδεο ζπλαληάηαη αθφκε 3 θνξέο σο αξζξνγξάθνο ζην πεξηνδηθφ, ζηηο 2 απφ 

ηηο νπνίεο ην αληηθείκελν ησλ άξζξσλ ηνπ ήηαλ θαη πάιη ζρεηηθφ κε ηε θηινζνθία35. 

Σν ηξίην απφ ηα πξνγελέζηεξα άξζξα ηνπ Θενδσξίδε («Κξάηνο θαη Παηδεία – Δθεί 

πνπ θζάζακε») αλαιχζεθε ζε άιιν ζεκείν ηεο εξγαζίαο (ζεκαηηθή ελφηεηα Κξάηνο 

θαη Παηδεία). ε απηφ ν αξζξνγξάθνο αζρνιήζεθε γεληθφηεξα κε ηνλ ρψξν ηεο 

παηδείαο, κειεηψληαο ηνλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

εμειίμεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηελ 4
ε
 δεθαεηία ηνπ 20

νπ
 αηψλα.  

θνπφο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξίδεηαη ε αλάδεημε ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο 

ζηελ ηζηνξηθή ηεο εμέιημε κε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή. Δπεηδή φκσο, φπσο 

παξαδέρεηαη ν Θενδσξίδεο, έλα ηέηνηνπ είδνπο εγρείξεκα δελ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί 

ζηα ζηελά πιαίζηα ελφο άξζξνπ – αθηεξψκαηνο ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ, 

απνθαζίδεη λα παξνπζηάζεη επηιεθηηθά βαζηθέο θηινζνθηθέο ζρνιέο – ηάζεηο κε ηα 

θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, αλαδεηψληαο πηζαλά ζεκεία ζχγθιηζεο θαη 

ζεκαληηθέο απνθιείζεηο.  

Αξρηθά ν αξζνγξάθνο πξνζπαζεί λα νξίζεη ηνλ ζθνπφ ηεο θηινζνθίαο. 

Καηαιήγεη φηη δηαρξνληθά απηφο είλαη ε βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο, απιά ε θάζε 

επνρή, κε ην ηδενινγηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηεο πεξίβιεκα, πεξηβάιιεη δηαθνξεηηθά ην 

παλαλζξψπηλν απηφ αίηεκα (Θενδσξίδεο, 1936: 82).  

ηε ζπλέρεηα παξαζέηεη ζπλνπηηθά νξηζκέλεο βαζηθέο θηινζνθηθέο ζρνιέο 

πνπ θπξηάξρεζαλ ζε δηάθνξεο επνρέο ηεο αλζξψπηλεο δηαλφεζεο (Ησληθή ζρνιή, 

θηινζνθία – επηζηεκνινγία, νληνινγία, γλσζηνζεσξία, θηινζνθία ηεο δσήο θ.ά.).  

Σέινο, πξνζπαζεί λα νξηνζεηήζεη ηελ απνζηνιή ηεο θηινζνθίαο σο 

επηζηεκνληθφ θαη λνεηηθφ αληηθείκελν ζηελ επνρή ηνπ. 

Δπεηδή ηα αληηθείκελα πνπ πξαγκαηεχεηαη ν Θενδσξίδεο ζην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν είλαη ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλα θαη δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ παηδαγσγηθή, 

ηδενινγηθή θαη γισζζηθή ηαπηφηεηα ηνπ πεξηνδηθνχ, ζα αξθεζηνχκε λα αλαθέξνπκε 

φηη ν αξζξνγξάθνο θαηαιήγεη ζην φηη νη εθάζηνηε θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηελ επνρή θαη ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη, απνηεινχλ ζηελ νπζία αληαλάθιαζε ησλ αλαγθψλ ησλ θνηλσληψλ 

απηψλ, ησλ αηηεκάησλ ηεο επνρήο ηνπο θαη ηεο θνηλσληθήο θαηαγσγήο θαη 

ηδενινγηθήο ηνπνζέηεζεο ησλ θηινζφθσλ πνπ ηηο ελζηεξλίδνληαη, δειαδή κηα 

πνιηηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε πλεπκαηηθή αλαδήηεζε ησλ απαληήζεσλ ζε ζεκειηψδε 

εξσηήκαηα θαη πξνβιήκαηα ηεο δσήο (Θενδσξίδεο, 1936: 95 – 99).   

πκπεξαζκαηηθά, ην παξαπάλσ άξζξν φπσο θαη ηα άιια 2 ηνπ Θενδσξίδε 

(βηβιηνθξηηηθέο άιισλ ζπγγξαθέσλ κε ζεκαηνινγία απφ ην ρψξν ηεο θηινζνθίαο) 

ζεσξψ φηη εληάζζνληαη ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξά λα 

πξνζδψζεη έλαλ δηαζεκαηηθφ θαη δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ζην πεξηνδηθφ ηνπ θαη λα 

πξνζεγγίζεη ηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε ηφζν ζε εξεπλεηηθφ φζν θαη ζε ζεσξεηηθφ 

επίπεδν, ζπλδένληάο ηελ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο, γεγνλφο 

εμάιινπ πνπ δειψλεηαη θαη ζην πξψην άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν 

«Παηδεία»36. 

                                                           
35 Γεο αλάιπζε ηεο επφκελεο ζεκαηηθήο ελφηεηαο κε ηίηιν «Βηβιηνθξηηηθέο». 

36 ει. 1 – 5 ζην πεξηνδηθφ, ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν αλαιχζεθε εθηελψο ζηελ ζεκαηηθή ελφηεηα 

«Δμειίμεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηεο Διιάδαο». 
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Σν άξζξν κε ηίηιν «πδήηεζε γηα ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο Ηζηνξίαο. 

Α΄» (ζει. 161 – 168 ζην πεξηνδηθφ) είλαη γξακκέλν απφ ηνλ ηζηνξηθφ, λνκηθφ θαη 

θνηλσληνιφγν Γηάλε Κνξδάην, ν νπνίνο απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο 

ζπληξφθνπο θαη ζπλνδνηπφξνπο ηνπ Μίιηνπ Κνπληνπξά απφ ηελ επνρή ηεο 

Φνηηεηηθήο πληξνθηάο (ζπληδξπηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζσκαηίνπ)37.  

Σν άξζξν, φπσο καο πιεξνθνξεί ηφζν ν ηίηινο ηνπ φζν θαη ε ππνζεκείσζε 

ζην ηέινο ηνπ, απνηειεί ην πξψην κέξνο κηαο ελφηεηαο κε ζπλέρεηεο ε νπνία φκσο δελ 

πξφιαβε λα νινθιεξσζεί θαζψο ε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ δηαθφπεθε απφ ην 

κεηαμηθφ θαζεζηψο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1936.  

ε απηφ ν Κνξδάηνο επηρεηξεί λα παξνπζηάζεη ηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Ηζηνξίαο πνπ ν ίδηνο πηνζεηεί, θάλνληαο 

ηαπηφρξνλα κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ θιάδνπ, παξάιιεια κε θξηηηθή ζε νξηζκέλα επηζηεκνληθά 

παξαδείγκαηα πνπ ππήξμαλ παιαηφηεξα αιιά θαη ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ ζηελ 

επνρή ηνπ.  

Ο ζπγγξαθέαο ζεσξεί φηη ε κειέηε ηεο επηζηήκεο ηεο Ηζηνξίαο επηβάιιεηαη λα 

γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε κειέηε ηεο Φηινζνθίαο θαη ηεο Κνηλσληνινγίαο, 

αληηκεησπίδνληαο ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα σο άξξεθηα δεκέλα κε ην θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν εμειίζζνληαη. 

Απφ ηελ αξρή ηνπ άξζξνπ ν Κνξδάηνο θαηαθξίλεη ηελ αληίιεςε πνιιψλ 

παιαηφηεξσλ ηζηνξηθψλ (Ed. Meyer, Boeckh, Droysen, Beloch, Glotz θ.ά.) πνπ 

ζεσξνχλ φηη ε νηθνλνκία θαη ε θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο αξραίαο Διιάδαο έθηαζε 

ζην ηειεηφηεξν ζεκείν αλάπηπμεο θαη εμέιημεο, απνηειψληαο ην πξφηππν θάζε 

ηέιεηνπ θξάηνπο. πληάζζεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ άπνςε πνπ ππνζηεξίδεη φηη ν 

αξραίνο θφζκνο «μέπεζε» γηαηί ε ηαμηθή πάιε αηκαηνθχιηζε ηηο πνιηηείεο πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα νξγαλσζνχλ, κελ αθήλνληαο ην θνηλσληθφ ζχλνιν λα επεκεξήζεη 

(Κνξδάηνο, 1936: 161). Παξαθάησ κάιηζηα επηρεηξεκαηνινγεί επηπιένλ πάλσ ζε 

απηφ ην ηδενινγηθφ πιαίζην, επηθαινχκελνο ηελ ηαμηθή δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ 

ζρεκαηηζκψλ θαη ηελ ηαμηθή δηαπάιε σο αηηία φισλ ησλ θνηλσληθψλ 

κεηαζρεκαηηζκψλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ αλαθαηαηάμεσλ ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ 

επίπεδν. Δπηκέλεη ηδηαίηεξα ζηε ζεκαζία ηνπ εθάζηνηε κεζνδνινγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηνπ ηζηνξηθνχ 

γίγλεζζαη, κελ μερλψληαο λα επηζεκάλεη ηε ζεκαζία πνπ παίδεη ζηα φπνηα 

ζπκπεξάζκαηα ε πξνζσπηθή νπηηθή γσλία ηνπ εξεπλεηή, δειαδή ην ηδενινγηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνπ ππφβαζξν ην νπνίν επεξεάδεη ηηο θξίζεηο ησλ αλζξψπηλσλ 

ππνθεηκέλσλ. 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ άξζξνπ ν Κνξδάηνο θαηαπηάλεηαη κε ην εξψηεκα 

αλ ππάξρνπλ ηειηθά ηζηνξηθνί λφκνη θαη γεληθφηεξα λφκνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

θνηλσληθή εμέιημε θαη γεληθφηεξα ηα θνηλσληθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θ.η.ι. 

θαηλφκελα, ζε αληηζηνηρία κε ηνπο λφκνπο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. Σαπηφρξνλα 

ζέηεη θαη άιια δεπηεξεχνληα εξσηήκαηα, εμίζνπ φκσο κεγάιεο ζεκαζίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην βαζηθφ θαηά ηνλ ίδην θηινζνθηθφ εξψηεκα «ηη είλαη χιε θαη ηε 

πλεχκα» (Κνξδάηνο, 1936: 162).  

Αλαιχνληαο ην πξσηαξρηθφ εξψηεκα ηνπ άξζξνπ ηνπ (πνπ δειψλεηαη θαη 

ζηνλ ηίηιν ηνπ) επηιέγεη πξψηα λα παξνπζηάζεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία φζσλ 

                                                           
37 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δεο ζρεηηθέο αλαθνξέο ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο κε ηελ 

βηνγξαθία ησλ αξζνγξάθσλ ηνπ πεξηνδηθνχ.   
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ππνζηεξίδνπλ (κε ηνπο νπνίνπο δε ζπκθσλεί) φηη ν ρψξνο ησλ θνηλσληθψλ 

επηζηεκψλ, πνπ έρεη σο πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά «ην πλεχκα, ην λνπ, ηηο ηδέεο», 

δελ κπνξεί λα δηέπεηαη απφ πξνθαζνξηζκέλνπο λφκνπο.  

Οη παξαπάλσ θνηλσληθνί επηζηήκνλεο, γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ άπνςή 

ηνπο, επηθαινχληαη αξρηθά ηελ πνιπκνξθία ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ε νπνία δελ 

επηηξέπεη ηελ εμαθξηβσκέλε θαη πιέξηα εμέηαζε ηεο εθδήισζήο ηνπο.  

Αθφκε, άιιν επηρείξεκα ηνπο απνηειεί ε αδπλακία ρξήζεο πεηξακαηηθήο 

κεζνδνινγίαο θαη επαιήζεπζεο ζε θνηλσληθά θαηλφκελα, παξάγνληαο πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ αδπλακία ζχλδεζήο ηνπο κε βεβαηφηεηα κε λφκνπο παξφκνηνπο κε 

απηνχο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ.  

 Δπίζεο, νη ππνζηεξηθηέο ηεο παξνπζηαδφκελεο απφ ηνλ Κνξδάην παξαπάλσ 

άπνςεο αλαθέξνπλ ην αλαπάληερν θαη ην κε πξνθαζνξηζκέλν ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξά ην άηνκν ζε κεηαβνιέο θαη πξνθιήζεηο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, γεγνλφο πνπ απαγνξεχεη ηελ πξνζκέηξεζή ηνπ σο δεδνκέλν 

ζηελ πξνζπάζεηα πξφβιεςεο ηεο εμέιημεο νπνηνπδήπνηε θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ. Ζ 

αλζξψπηλε λφεζε θαη’ απηνχο θαζνξίδεηαη απφ ςπρνινγηθέο ζπληζηψζεο νη νπνίεο 

είλαη ηφζν ρανηηθά νξηνζεηεκέλεο πνπ αδπλαηνχλ λα πξνζδψζνπλ αζθαιή δεδνκέλα. 

Καηαιήγνπλ ζην φηη ε θαλνληθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ δε κνηάδεη κε απηή 

ησλ θπζηθψλ γηαηί ηα δεχηεξα θιείλνπλ κέζα ηνπο κηα αλαγθαζηηθή λνκνηέιεηα ε 

νπνία ηνπο επηηξέπεη ηελ επαλάιεςε ησλ ίδησλ απνηειεζκάησλ θάησ απφ ηηο ίδηεο 

ζπλζήθεο, γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαηνλ λα ζπκβεί ζηα θνηλσληθά θαηλφκελα. Σα 

ηειεπηαία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ κφλν απφ ηάζεηο θαη ζε θακηά πεξίπησζε απφ 

λφκνπο (Κνξδάηνο, 1936: 163).  

 Ο Κνξδάηνο, ακέζσο κεηά ηελ παξνπζίαζε απηψλ ησλ ζεσξηψλ ζπεχδεη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ ηεο αληίζεηεο άπνςεο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε 

θνηλσληθψλ λφκσλ. Γξάθεη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθά: {Ζ ζσζηή ινηπφλ άπνςε είλαη 

πσο είηε ηνπο μέξνπκε, είηε φρη, ππάξρνπλ θπζηθνί θαη θνηλσληθνί λφκνη. Καη νη λφκνη 

απηνί είλαη λφκνη θαη φρη «θαλφλεο, ηάζεηο» ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, 

άζρεην αλ ηνπο μέξνπκε θη αλ νη γλψζεηο καο είλαη πεξηνξηζκέλεο} (Κνξδάηνο, 1936: 

164). πλερίδεη θάλνληαο ιφγν γηα χπαξμε αηηηφηεηαο κε επαθφινπζα απνηειέζκαηα 

ζην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ βέβαηα νη ίδηνη παξάγνληεο 

θαη ζπληειεζηέο. Πνιιέο θνξέο απιά αδπλαηνχκε λα αληηιεθηνχκε απηήλ ηε 

δηαζχλδεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ παξαγφλησλ γηαηί αγλννχκε ην ζχλνιν ησλ 

αιιεινεμαξηψκελσλ δεδνκέλσλ. Καηά ηα άιια ε θαλνληθφηεηα είηε ηελ μέξνπκε είηε 

φρη, είλαη αληηθεηκεληθή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ λνκνηέιεηα.  

 Ζ άπνςε απηή ηνπ Κνξδάηνπ ζπκπίπηεη κε απηήλ πνιιψλ ζχγρξνλσλ ηνπ 

αιιά θαη κεηαγελέζηεξσλ θνηλσληνιφγσλ θαη ηζηνξηθψλ.  

Καηά ηνλ Βαδηνχιηλ ε ηζηνξία δελ είλαη πεδίν δξάζεο ηνπ ηπραίνπ θαη ηεο 

βνπιεηηθήο απζαηξεζίαο. Σν παξειζφλ, ην παξφλ θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο ζπγθξνηνχλ κηα εληαία λνκνηειεηαθή δηαδηθαζία. Οη λφκνη πνπ 

δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε δελ είλαη ζηαηηθνί θαη ακεηάβιεηνη. Ζ λνκνηέιεηα 

ηεο ηζηνξίαο αλαθχπηεη, δηακνξθψλεηαη θαη σξηκάδεη κέζα ζην γίγλεζζαη ηεο 

θνηλσληθήο νιφηεηαο θαη εθδειψλεηαη ηδηφηππα ζηηο εθάζηνηε επνρέο, αίξνληαο 

βαζκεδφλ ηελ απξνζδηνξηζηία ηεο. Οη άλζξσπνη κπνξνχλ λα επηηαρχλνπλ είηε λα 

επηβξαδχλνπλ απηή ηε λνκνηειεηαθή αλάπηπμε, αιιά δελ κπνξνχλ λα ηελ 

θαηαξγήζνπλ ή λα ηελ αγλνήζνπλ.  

 Κνηλσληθή λνκνηέιεηα είλαη ε λνκνηέιεηα πνπ δηέπεη ηελ πιένλ πεξίπινθε 

βαζκίδα αιιειεπίδξαζεο, ζπγθξφηεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ 

αλζξψπηλε θνηλσλία σο νιφηεηα. Αθνξά ην ζχλνιν ησλ αιιειέλδεησλ σο πξνο ην 
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πεξηερφκελφ ηνπο αηηησδψλ ζπλαξηήζεσλ θαη λφκσλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε ζηαζεξή 

ηάζε είηε ηελ θαηεχζπλζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο θνηλσλίαο. Δίλαη ε νπζηψδεο, 

αληηθεηκεληθά ππαξθηή (θαη κφλν ελ κέξεη επαλαιακβαλφκελε) ζπλάθεηα ησλ 

θαηλνκέλσλ ηεο θνηλσληθήο δσήο, απφ ηελ άπνςε ηεο δηάξζξσζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο 

ηνπο αλάπηπμεο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηζρχνο θαη ε ζεσξεηηθή ζχιιεςε ηεο 

θνηλσληθήο λνκνηέιεηαο ζπλδένληαη άκεζα κε ηα πξνβιήκαηα ηεο δηαηήξεζεο ή ηεο 

κεηαβνιήο ηνπ εθάζηνηε θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

αλαγθαηφηεηαο θαη κε ηνλ ξφιν ηνπ (αηνκηθνχ θαη ζπιινγηθνχ) ππνθεηκέλνπ ηεο 

ηζηνξίαο.  

Οη θνηλσληθέο λνκνηέιεηεο έρνπλ ηνλ ραξαθηήξα ηάζεσλ, δεδνκέλνπ φηη 

ζπγθξνηνχληαη απφ ηε δηαπινθή πιεζψξαο αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο ηπραηνηήησλ, νη 

νπνίεο ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία πξνβάιινπλ σο αληηθεηκεληθά 

νξνζεηεκέλν θάζκα δπλαηνηήησλ θαη σο πιήζνο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Οη 

θνηλσληθέο λνκνηέιεηεο πξνσζνχληαη σο δεζπφδνπζα ηάζε κέζα απφ ην ελ ιφγσ 

θάζκα δπλαηνηήησλ θαη σο θπζηθν-ηζηνξηθή δηαδηθαζία πινπνηνχκελε απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπσλ – ππνθεηκέλσλ (Βαδηνχιηλ, 2004: 50 – 51).  

ηελ ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ ηνπ ν Κνξδάηνο παξνπζηάδεη ζχληνκα ηηο δηάθνξεο 

ηδεαιηζηηθέο ζεσξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ ην αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο θαη 

ηεο θνηλσληνινγίαο απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηελ επνρή ηνπ. ε απηέο εληάζζεη ηηο 

ζεσξίεο ησλ Vico (1668 – 1744), αηλ – ηκφλ (1760 – 1825) θαη Αχγνπζηνπ Κνλη 

(1798 – 1857), ραξαθηεξίδνληάο ηεο σο ζεσξίεο ηνπ ηδεαιηζκνχ38. 

Οη παξαπάλσ ζηνραζηέο απνδέρνληαλ κηα θαηά ζηάδηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία 

ζηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε. Ο ηηαιφο Vico – Σδηνβάλλη 

Μπαηηίνηα (θηιφζνθνο, λνκνκαζήο, ηζηνξηθφο) ππνζηήξηδε ηελ χπαξμε κηαο θπθιηθήο 

ηζηνξηθήο εμέιημεο κέζα απφ ηξία ζηάδηα, ελψ νη άιινη δπν (αηλ – ηκφλ θαη 

Αχγνπζηνπ Κνλη) έθαλαλ ιφγν (κε νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ζεσξία ηνπο) γηα 

γξακκηθφηεηα ζηαδίσλ (ηξηψλ: ζενινγηθνχ, κεηαθπζηθνχ θαη ζεηηθνχ) ηα νπνία 

ραξαθηήξηδαλ αληίζηνηρεο πεξηφδνπο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο θαη ήηαλ ζε πιήξε 

αληηζηνηρία κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε. Σα ζηάδηα απηά ήηαλ 

επίζεο, θαηά ηνλ Κνλη ζπλπθαζκέλα θαη κε ηελ εμέιημε ηεο δηαλφεζεο ηνπ 

αλζξψπνπ, κε ηνλ ηξφπν δειαδή πνπ ηελ εθάζηνηε επνρή ην άηνκν πξνζπαζνχζε λα 

εμεγήζεη θαη λα εξκελεχζεη ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ζενινγηθέο θαη κεηαθπζηθέο ηνπ αληηιήςεηο (Αξφλ, 2008: 107 – 119).  

                                                           
38 Ηδεαιηζκφο νξίδεηαη σο ε άπνςε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θφζκνο δελ ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηελ 

αλζξψπηλε ζπλείδεζε, δελ κπνξεί λα λνεζεί αληηθεηκεληθά θαη θαζαπηφο. Αληηιακβαλφκαζηε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φπσο ηελ παξνπζηάδεη ε ζπλείδεζε καο. Ο θφζκνο είλαη δνζκέλνο κφλν σο 

παξάζηαζε (ηδέα) ηνπ ππνθεηκέλνπ. 

Ο ηδεαιηζκφο δηαθξίλεηαη ζε ςπρνινγηθφ θαη ινγηθφ. Καηά ηνλ πξψην ν θφζκνο είλαη ζχλνιν 

αηζζεκάησλ (νπηηθψλ, αθνπζηηθψλ θ.η.ι.) ή παξαζηάζεσλ. Σα αηζζήκαηα φκσο θαη νη παξαζηάζεηο 

είλαη ςπρηθά γεγνλφηα πνπ εμειίζζνληαη κέζα ζηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε. Οη παξαζηάζεηο γηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ ηαπηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Καηά ηνλ ινγηθφ ηδεαιηζκφ, απηφ πνπ νλνκάδνπκε πξαγκαηηθφηεηα είλαη ιίγν ή πνιχ θαηαζθεχαζκα 

ηεο λφεζήο καο. Ζ λφεζε κε ηηο έλλνηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο ηεο δίλεη κηα ινγηθή εηθφλα ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ εηθφλα απηή δελ είλαη ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία άιισζηε δελ κπνξεί λα 

ζπιιεθζεί αληηθεηκεληθά φπσο ππάξρεη θαζαπηή, γηαηί κεζνιαβνχλ νη αληηιεπηηθνί ηξφπνη ηεο λφεζεο 

καο. Σελ άπνςε απηή ππνζηήξημε ν Καλη. Αληίζεηα, ν Υέγθει απέθιεηζε ηελ πεξίπησζε ε λφεζε λα 

παξαπνηεί ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, γηαηί νη λφκνη ηεο λφεζεο ζπκθσλνχλ κε ηνπο λφκνπο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (Γθίθαο, 2011: 281).   
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Ζ πξψηε απηή ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ θιείλεη κε κηα ζχληνκε αλαθνξά ηνπ 

Κνξδάηνπ ζε θάπνηεο αθφκε ζεσξίεο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα βιέπνπλ ηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε σο παζεηηθή ελέξγεηα ηνπ γεσγξαθηθνχ πεξίγπξνπ, παξαγλσξίδνληαο ηνπο 

πιηθνχο, αληηθεηκεληθνχο θαη παξαγσγηθνχο φξνπο ηεο θνηλσλίαο θαζψο θαη ηνλ ξφιν 

ησλ θνηλσληθψλ καδψλ. 

Ο Κνξδάηνο δελ πξφιαβε λα νινθιεξψζεη ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζην 

πεξηνδηθφ Παηδεία. ην άξζξν ηνπ ιείπεη ε αλάπηπμε ησλ ζεσξηψλ πνπ ν ίδηνο 

ελζηεξλίδεηαη. Παξφια απηά, απφ ηηο ζχληνκεο αλαθνξέο ηνπ ζηελ πξψηε απηή 

ζπλέρεηα, ζπκπεξαίλνπκε φηη θιίλεη πξνο ηελ πιεπξά ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ ηνπ 

Μαξμ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν αθνχ θάζε αλζξψπηλε πξαγκαηηθφηεηα έρεη ηελ 

πξνέιεπζή ηεο ζηηο παξαγσγηθέο ζρέζεηο, ην ηζηνξηθφ γίγλεζζαη είλαη επαλαζηαηηθφ 

φπσο θαη ε νηθνλνκία. Ο θαπηηαιηζκφο είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην παξαγσγήο γηαηί 

δεκηνπξγεί ηηο ζπλζήθεο φπνπ θάζε αληαγσληζκφο ζα πάςεη λα έρεη λφεκα θαη φπνπ 

δε ζα ππάξρεη πηα νηθνλνκία φπσο ηελ μέξνπκε ζήκεξα. Σελ εκέξα εθείλε ε ηζηνξία 

ζα γίλεη πξντζηνξία.  Ζ πξσηνηππία ηνπ Μαξμ βξίζθεηαη ζην φηη ππνζηεξίδεη φηη ε 

ηζηνξία ελψ είλαη δηαιεθηηθή είλαη θαη νηθνλνκηθή. Αξλείηαη ην πλεχκα σο ηειεπηαία 

νπζία (ζηνηρείν πνπ ππνζηήξηδαλ νη Vico, αηλ – ηκφλ θαη Κνλη) θαη ζεκειηψλεη ηνλ 

ηζηνξηθφ πιηζκφ (Κακχ, 1971: 249 – 250). 

ρεηηθά κε ην παξαπάλσ δήηεκα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη θάπνηα ρξφληα 

λσξίηεξα (1924) ν Κνξδάηνο είρε εθδψζεη έξγν κε ηίηιν «Ζ Κνηλσληθή εκαζία ηεο 

Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821» ζην νπνίν πηνζεηνχζε πιήξσο ηε ζεσξία ηνπ 

ηζηνξηθνχ πιηζκνχ θαη ηεο πάιεο ησλ ηάμεσλ. ηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ν 

Κνξδάηνο αληηπαξέζεηε ηε κέζνδν ηνπ ηζηνξηθνχ πιηζκνχ ζε ζρέζε κε ηνπο 

«αθνηλσληνινγήηνπο» ηζηνξηθνχο ή ηνπο «βαηξάρνπο ηεο παηξηδνθαπειίαο» πνπ 

επέκελαλ λα εθηνπίδνπλ ηνλ «πιηζηηθφλ παξάγνληα» γηα λα πξνβάιινπλ ηελ «ζέιεζηλ 

σξηζκέλσλ πξνζψπσλ» ή «νηαδήπνηε ππνθεηκεληθά ηδεαιηζηηθά ειαηήξηα». Ο ίδηνο 

έγξαθε φηη ε εθάζηνηε «κνξθή ηεο θνηλσλίαο, δειαδή ην πνιηηεηαθφλ θαζεζηψο, δελ 

είλαη άιιν ηη παξά ε πξνζαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ κηαο 

πεξηφδνπ πξνο ηαο εθάζηνηε πιηθάο ζπλζήθαο». Σα «εξγαιεία» (ή «κέζα παξαγσγήο» 

θαη «παξαγσγηθά κέζα») κε ηελ ηειεηνπνίεζή ηνπο πξνμελνχλ «δπζαλαινγίαλ» 

αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ζπλεπψο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε αλαπφθεπθην 

«νξκεηηθφλ μέζπαζκα» ηελ θνηλσληθή επαλάζηαζε. H πάιε ησλ ηάμεσλ εθθξάδεη έηζη 

ηνλ δηαξθή πφιεκν αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο ηάμεηο, ηδίσο φηαλ επέξρεηαη «ηειεία 

δηαηάξαμηο ηεο ηζνξξνπίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ φξσλ» (Κνξδάηνο, 1924 

ζην Ννχηζνο 2004: 2).  

Οη επηξξνέο ηνπ Κνξδάηνπ είλαη έληνλεο θαη απφ έλαλ άιιν έιιελα 

δηαλννχκελν ηεο επνρήο, ν νπνίνο πξψηνο εηζήγαγε (ην 1907) ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή 

θαη επηζηεκνληθή ζθελή ηελ πιηζηηθή ζεψξεζε ηεο ηζηνξίαο, ηνλ Γ. θιεξφ κε ην 

έξγν ηνπ «Σν θνηλσληθφ καο δήηεκα» (Γ. θιεξφο 1878 – 1919 έιιελαο δηαλννχκελνο 

– ζπγγξαθέαο, γηαηξφο).  ε απηφ ν θιεξφο πξαγκαηεπφηαλ ζέκαηα φπσο ηε 

δηάθξηζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ εξγαζίαο θαη εξγαηηθήο δχλακεο, ηελ 

έλλνηα ηνπ πξνιεηάξηνπ, ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ηελ πάιε ησλ ηάμεσλ, ηελ 

ειιεληθή επαλάζηαζε ηνπ 1821, ηελ εμέιημε ηνπ Νενειιεληθνχ θξάηνπο,  ηελ 

επίδξαζε ζε απηφ ησλ μέλσλ δπλάκεσλ, ηε Μεγάιε Ηδέα, φπσο απηή δηακνξθψζεθε 

ζηα ρξφληα κεηά ηελ επαλάζηαζε θαη πψο επέδξαζε ζηηο θνηλσληθέο θαη γεσπνιηηηθέο 

εμειίμεηο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ηε δηακφξθσζε ηεο αζηηθήο ηάμεο ζην ειιεληθφ 

θξάηνο θαη βέβαηα ην γισζζηθφ δήηεκα, ην νπνίν απφ ηελ επνρή ηνπ αθφκε 
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απαζρνινχζε έληνλα ην ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ηεο δηαλφεζεο θαη ησλ γξακκάησλ, ηφζν 

εληφο φζν θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο39.  

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ θιεξνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζχληνκεο 

αλαθνξέο ηνπ Κνξδάηνπ ζηα κεζνδνινγηθά δεηήκαηα ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ 

γίγλεζζαη, θαηαλννχκε ηελ ηδενινγηθή πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ δπν απηψλ ειιήλσλ 

δηαλννχκελσλ νη νπνίνη έθιηλαλ πξνο ην Μαξμηζκφ. Γελ είλαη ηπραίν φηη ν Κνξδάηνο 

ππήξμε ελεξγφο θνκκνπληζηήο, ηδξπηηθφ κέινο ηνπ .Δ.Κ.Δ. θαη ζπλ-δηακνξθσηήο 

ηεο πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θφκκαηνο, ην νπνίν απνηέιεζε ηε 

κήηξα γέλλεζεο ηνπ κεηέπεηηα Κνπκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδνο (Κ.Κ.Δ.)40. 

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη ν Κνπληνπξάο δε δίζηαδε ζπκπεξηιακβάλεη ζην 

πεξηνδηθφ ηνπ (ρσξίο ππνρξεσηηθά λα ηηο πηνζεηεί) επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο φπσο 

απηή ηεο ηζηνξίαο, νη νπνίεο ήηαλ ακθηζβεηνχκελεο απφ πνιινχο θαη ην θπξηφηεξν 

είραλ απνηειέζεη ζην παξειζφλ θαη αληηθείκελν έληνλεο πνιηηηθήο δηακάρεο θαη 

δησγκψλ γηα φζνπο ηηο ππνζηήξηδαλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ζην πεξηνδηθφ 

                                                           
39 Ο θιεξφο ζην έξγν ηνπ, αθνχ πξψηα έθαλε κηα εθηεηακέλε αλάιπζε ζε έλλνηεο θαη δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε Μαξμηζηηθή ζεσξία (ηζηνξηθφο πιηζκφο, ηαμηθή δηακφξθσζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, αίηηα πνπ νδεγνχλ ζε θνηλσληθέο επαλαζηάζεηο, ξφινο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο θαηνρήο ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ζηελ παξαπάλσ δηαπάιε), πεξλνχζε κεζνδηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα ζηε 

δηαζχλδεζε ηνπο κε ηελ εμέιημε ηνπ ειιεληζκνχ απφ ηε Βπδαληηλή επνρή κέρξη ηε λεψηεξε ηζηνξία 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. εκαληηθφ ζεκείν ζηελ αλάιπζε ηνπ θιεξνχ απνηεινχζε ε επαλάζηαζε ηνπ 

1821 θαη ε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο. Ο ζπγγξαθέαο ππνζηήξηδε φηη ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ην έζλνο καο είρε κηα θνκβηθή 

επηινγή αλάκεζα ζε δπν ζπκκεηξηθά αληίζεηεο πνξείεο. Απφ ηε κηα ππήξρε ε επηινγή ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ κεγέζνπο, ηεο ζχλζεζήο ηνπ (αζηηθνχ ραξαθηήξα) θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ σο 

έζλνο, κε ηαπηφρξνλε πξνζαξκνγήο ηνπ ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη ηεο επνρήο. Μηα ηέηνηα ηαθηηθή ζα 

δηαζθάιηδε ην θξάηνο απφ νπηζζνδξνκηθέο παξαδφζεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

πξφηεξε ππφδνπιε θαηάζηαζε ζηνπο Οζσκαλνχο θαη ζα νδεγνχζε ζε εθζπγρξνληζκφ θαη 

εθδεκνθξαηηζκφ φισλ ησλ δνκψλ ηνπ. Απφ ηελ άιιε δέζπνδε ε επηινγή ηεο ζπκπφξεπζεο κε ηε 

ινγηθή ησλ ιεγφκελσλ «κεγάισλ ηζηνξηθψλ παξαδφζεσλ» θαη ηνπ «ηζηνξηθνχ δηθαίνπ», 

παξαβιέπνληαο ηηο πξαγκαηηθέο δπλάκεηο, ηελ αζηηθή ππφζηαζε θαη ηηο κεγάιεο ηζηνξηθέο κεηαβνιέο 

πνπ βίσζε ην ειιεληθφ έζλνο (θιεξφο, 1907: 116).  

Οη δπν παξαπάλσ επηινγέο δεκηνχξγεζαλ δπν θφζκνπο εθ δηακέηξνπ αληίζεηνπο εληφο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. Ο θιεξφο νλνκάδεη ηνλ πξψην πξαγκαηηθφ, θφζκν ηεο πξάμεο θαη ελαξκνληζκέλν κε ηελ 

επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα, θαη ηνλ δεχηεξν θφζκν ηεο θαληαζίαο, κε αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ έμσ 

θφζκν αιιά πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ ςπρηζκφ ηνπ έιιελα. Ζ ειιεληθή θνηλσλία ζηελ κεγάιε ηεο 

πιεηνςεθία επέιεμε λα βαδίζεη ηνλ δξφκν ησλ «κεγάισλ ηζηνξηθψλ παξαδφζεσλ», κε ζπλέπεηεο ην 

έζλνο λα ζηέθεη δηαξθψο ην βιέκκα πξνο ην «κέγα παξειζφλ» θαη λα αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ην 

παξφλ, ππνβάιινληαο ςεπδψο ηνλ εαπηφ ηνπ ζε έλαλ απηνζαπκαζκφ ρσξίο νπζηαζηηθφ λφεκα.  Δπίζεο, 

ε ζπλερήο ελαηέληζε ηνπ παξειζφληνο (επί ην πιείζηνλ αξηζηνθξαηηθνχ – Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο) 

δεκηνχξγεζε νπηζζνδξνκηθά θαη ζπληεξεηηθά ζχλδξνκα ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ έζλνπο, κε αξλεηηθή 

επηξξνή ζε δσηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ φπσο ε γιψζζα, ε νπνία έπξεπε 

λα δηαηεξεί ζηνηρεία αξηζηνθξαηηθνχ θαη ηζηνξηθνχ κεγαιείνπ, σο αδηάςεπζηνη κάξηπξεο ηεο 

ζπλέρεηαο ηεο επνρή ηεο αξραίαο Διιάδαο κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ ειιεληθνχ Βπδαληίνπ. πλέπεηα 

φισλ ησλ παξαπάλσ ήηαλ λα θεξχζζεηαη πφιεκνο ζε νπνηνλδήπνηε αληηηίζνληαλ ζηελ 

πξναλαθεξζείζα ινγηθή, κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ελφο νιφθιεξνπ ζπζηήκαηνο απηαπάηεο θαη 

δηαζηξέβισζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη κε κνλνκεξείο θξίζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζηνπο κχζνπο ησλ 

ηζηνξηθψλ παξαδφζεσλ. Μεγάιν πιήζνο θσηηζκέλσλ πξνζσπηθνηήησλ ζην ρψξν ηεο επηζηήκεο, ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ γξακκάησλ δελ αθέζεθαλ λα πξνζθέξνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο γηαηί αξλνχληαλ λα πηνζεηήζνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ηεο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (θιεξφο, 1907: 118 – 119).  

 

40 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δεο ζην παξάξηεκα κε ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αξζξνγξάθσλ 

ηνπ πεξηνδηθνχ. 
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αξζξνγξαθνχζε θαη ε Ρφδα Ηκβξηψηε (2 άξζξα – ζπλέρεηεο κε ηίηιν «Μνξθψλνπκε 

δνχινπο», ε αλάιπζή ηνπο παξνπζηάδεηαη ζε άιιν ζεκείν ηεο εξγαζίαο) ε νπνία θαηά 

ηελ πεξίθεκε ππφζεζε ησλ Μαξαζιεηαθψλ είρε θαηεγνξεζεί γηα ηελ επηινγή ηεο λα 

δηδάμεη ηελ ηζηνξία ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ 

εζληθψλ ηδενινγηψλ θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα ελψ παξάιιεια εζηίαδε ζηελ θνηλσληθή 

δπλακηθή ηεο επαλαζηαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη εληφπηδε ηηο απαξρέο ηεο ζπγθξφηεζεο 

ηεο εζληθήο ηδενινγίαο ζηελ άλνδν ειιελφθσλσλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ ζηελ 

Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.  

Υαξαθηεξηζηηθά ε Ηκβξηψηε, ζε ζπλεδξίαζε ζρεηηθή κε ηε κεζνδνινγία πνπ 

έπξεπε λα αθνινπζείηαη θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζην 

Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν, είρε εθθξάζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο γηα ην αλ 

«δηδάζθνληαο ηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο επαλάζηαζεο ηνπ 1821, εξεπλψ ηα δηάθνξα 

πνιηηηθνζηξαηησηηθά γεγνλφηα ππφ ην βαζηθφ πξφβιεκα “είλαη ε επαλάζηαζε 

νινθιεξσηηθή ηνπ έζλνπο απζφξκεηε εμέγεξζε ή είλαη έξγν ηεο αζηηθήο κνλάρα ηάμεο, 

ε νπνία παξαθίλεζε θη εμήγεηξε ηνπο άιινπο;” ηελ Δπξψπε εθείλε ηελ επνρή είρε 

ληθήζεη θη είρε πςσζεί ε “αζηηθή ηάμε” […] απηφ ην πξάγκα είρε αληίθηππν θαη ζηελ 

Διιάδα;» (Αξρείν Γεικνχδνπ, ζ. 48 ζην Ρεπνχζε, 2012: 121).   

Ο παξαπάλσ πξνβιεκαηηζκφο ηεο Ηκβξηψηε γηα ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 

ήηαλ αλαηξεπηηθφο θαζψο θιφληδε ηνλ εζληθφ θαλφλα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ 

θνξπθαίνπ απηνχ εζληθνχ γεγνλφηνο. Σα εξσηήκαηα πνπ έζεηε ζχκηδαλ αληίζηνηρα 

ηνπ θιεξνχ θαη ηνπ Κνξδάηνπ, κε ηε δηαθνξά φηη ε ειιελίδα παηδαγσγφο επέιεγε 

κηα πεξηζζφηεξν παηδαγσγηθή – επηζηεκνληθή εθδνρή ηεο ηζηνξίαο, ζέηνληαο ηηο 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλαδήηεζε ησλ πεγψλ, παξά ζηελ 

ηαμηθή εμήγεζε πνπ απέδηδε ηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξίαο ζηελ θνηλσλία (Ρεπνχζε, 

2012: 121). 

Ζ θαηεγνξία απηή ζπλερίδεηαη κε ην άξζξν «Αλαδήηεζε Φπρήο» (ζειίδεο 225 

– 230 ζην πεξηνδηθφ) ζην νπνίν ν Β. Αξρνληίδεο θαηαζέηεη κηα εθηεηακέλε 

επηρεηξεκαηνινγία γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ, 

αιιά θαη ζηελ ςπρηθή ηνπο ηζνξξνπία, ε ζχλδεζε ησλ θνηλσληθψλ βησκάησλ ηνπο κε 

ηα δηδαζθφκελα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη γεληθφηεξα κε ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Γηα 

λα ζπκβεί θάηη ηέηνην, θαηά ηνλ αξζξνγξάθν, πξέπεη πξψηα ην ζρνιείν λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αγάπε, ειεπζεξία θαη ελζπλείδεηε πεηζαξρία κπξνζηά ζην θνηλφ 

φθεινο. ηαλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη καζεηέο απνθηήζνπλ κηα βαζχηεξε ςπρηθή 

ζχλδεζε, πνπ δε ζα αλαιψλεηαη ζε εξγαιεηαθή δηεθπεξαίσζε απνθνκκέλσλ απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ακνηβαίν ζεβαζκφ, θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο ςπρηθήο, βηνινγηθήο θαη θνηλσληθήο 

νιφηεηαο ηνπ άιινπ, ηφηε ην ζρνιείν ζα κπνξέζεη λα παίμεη ηνλ δεκνθξαηηθφ, 

θνηλσληθφ θαη κνξθσηηθφ ηνπ ξφιν, πξνηθίδνληαο ηνπο καζεηέο κε εθφδηα γηα ηε 

κειινληηθή ηνπο πνξεία ζε αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν (Αξρνληίδεο, 1936: 227).  

Παξφκνηα επηρεηξήκαηα γηα ηε ζεκαζία ζχλδεζεο ηεο αγσγήο ησλ παηδηψλ κε 

ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ηνπο βηψκαηα, ηα ελδηαθέξνληα ηνπο θαη ηελ επαίζζεηε 

ςπρηθή ηνπο ηδηνζπγθξαζία παξαηίζεληαη θαη ζε πνιιά αθφκε άξζξα ηεο Παηδείαο. 

Αλήθνπλ ζηε γεληθφηεξε ζηνρνζεζία θαη θηινζνθία ηνπ παηδαγσγηθνχ ξεχκαηνο ηεο 

Νέαο Αγσγήο, εθθξαζηέο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ηφζν ν Kerschensteiner φζν θαη ν A. S. 

Neill (1883 – 1973, ζθνηζέδνο παηδαγσγφο, ηδξπηήο ηνπ θεκηζκέλνπ Summerhill ην 

1923) κε ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηνπνζέηεζε ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα ζπκπιέεη ν 

Αξρνληίδεο.  

Ο Kerschensteiner εμέθξαζε πνιιαπιψο ηελ παηδαγσγηθή ζέζε φηη ε κφξθσζε 

δελ πξέπεη λα είλαη απζαίξεηε ελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά λα ιακβάλεη ππφςε 
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ηεο ηα ελ δπλάκεη δεκηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή. ε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ηα αηνκηθά φζν θαη ηα θνηλσληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ αγσγή πξνεηνηκάδεη ην άηνκν αξρηθά γηα ηελ 

θνηλσλία ζηελ νπνία εληάζζεηαη, αξγφηεξα γηα ην έζλνο ζην νπνίν αλήθεη θαη θαη’ 

επέθηαζε γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα. Ζ αγσγή ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηελ 

θνηλσληθφηεηα, ζπλδέεηαη κε ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ηελ εζληθή δσή θαη ηηο αμίεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη εληφο απηψλ. Γελ παξαβιέπεη φκσο ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηελ ηδηαίηεξε ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν έρνληαο 

εζσηεξηθέο δπλάκεηο νδεγείηαη ζε επηινγέο αγαζψλ (πνιηηηζκηθψλ, εζηθψλ, 

θνηλσληθψλ θ.η.ι.). Γηα λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ απαηηείηαη ε κέζνδνο ηεο 

αγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ, ε 

νπνία φρη απιά δελ ηαπηίδεηαη κε απηήλ ησλ κεγάισλ, αιιά θαη ζπλερψο εμειίζζεηαη. 

Ζ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, νθείιεη λα 

ιάβεη ππφςε ηεο ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο.  

Αθφκε, έλα αμίσκα κφξθσζεο θαηά ηνλ Kerschensteiner είλαη θαη ην εμήο: Ζ 

κφξθσζε ηνπ αηφκνπ είλαη δπλαηή κφλν κε εθείλα ηα αγαζά ηνπ πνιηηηζκνχ ησλ 

νπνίσλ ε πλεπκαηηθή ζχλζεζε ηειείσο ή κεξηθά αληαπνθξίλεηαη θαη είλαη αλάινγε κε 

ηε ζχλζεζε ηεο αηνκηθήο ςπρήο ηνπ καζεηή (Κνληνκήηξνο, 2006: 247 – 248). 

Ο Neill κε ηε ζεηξά ηνπ αζρνιήζεθε, ηφζν ζην ίδξπκα πνπ δηεχζπλε φζν θαη 

ζην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν, κε ηελ ςπρνινγία ησλ κηθξψλ παηδηψλ θαη ηελ αλάγθε λα 

εηζπξάηηνπλ εηιηθξηλή αγάπε θαη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπο. Καηά 

ηνλ ίδην ηα παηδηά απνηεινχλ ζχκαηα ηνπ αλαρξνληζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ηεο επνρήο ηνπ (αλαθέξεηαη ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19
νπ

 θαη ζηηο πξψηεο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα). Οη καζεηέο αλαγθάδνληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πηφληα ζε κηα απζηεξά 

πξνθαζνξηζκέλε εθπαηδεπηηθή «ζθαθηέξα», κε ειάρηζηεο δπλαηφηεηεο επειημίαο θαη 

πξνζαξκνγήο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ελδηαθέξεηαη 

λα εθπαηδεχζεη ηνπο καζεηέο φινπο κε ηνλ ίδην εξγαιεηαθφ ηξφπν, παξακειψληαο ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη ηελ αγάπε ηνπο γηα ηε κάζεζε. Ζ 

απφθηεζε θνηλνχ ηξφπνπ ζθέςεο θαη αμηψλ πνπ δε ζα ακθηζβεηνχλ ην ζχζηεκα 

απνηειεί ηε κνλαδηθή κέξηκλα απηήο ηεο ζεψξεζεο. Καηά ηνλ ίδην απνηειεί «κεγάιε 

ηξαγσδία φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά δέρνληαη ηελ αλφεηε δηδαζθαιία ησλ ζρνιείσλ 

καο, θαη απηφ κε ηε ζπζία ηεο εζσηεξηθήο ειεπζεξίαο ηνπο. ηα ζρνιεία καο παξάγνπλ 

λεθξέο ςπρέο πνπ βξίζθνληαη ζην έιενο ησλ πνιηηηθψλ, ησλ εκπφξσλ θαη ησλ 

θεξδνζθφπσλ» (Νει, 1975: 50). 

πσο θαη ν Αξρνληίδεο έηζη θαη ν Neill  ππνζηεξίδεη φηη ν ζπλεηδεηνπνηεκέλνο 

εθπαηδεπηηθφο, πνπ θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηνπ ιεηηνπξγήκαηφο ηνπ, νθείιεη λα 

απνβάιεη νηηδήπνηε ην απηαξρηθφ θαη θνβηθφ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

λα πξνζεγγίζεη ηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ κε αγάπε θαη αίζζεκα ειεπζεξίαο. 

Πξέπεη λα γίλεη θίινο θαη ζπλνδνηπφξνο ηνπ. Σν ρηνχκνξ, θαηά ηνλ ζθνηζέδν 

παηδαγσγφ, απνηειεί έλα θαιφ κέζν ελδπλάκσζεο απηήο ηεο απαξαίηεηεο ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο θαη αιιεινζεβαζκνχ: «Σν ρηνχκνξ γηα ην παηδί είλαη ζεκάδη θηιίαο, 

πνπ ην ειεπζεξψλεη απφ ηελ ππνρξέσζε ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηνπ θφβνπ. Μηα απφδεημε 

ζηνξγήο απφ κέξνπο ηνπ κεγάινπ. Σα παηδηά ζπλαληνχλ ζπάληα ην ρηνχκνξ ζην 

ζρνιείν… Δίλαη έλα πνιχηηκν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δε ρξεζηκνπνηείηαη πηα ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ… Σν ρηνχκνξ θαλεξψλεη φηη ππάξρεη ηζφηεηα αλάκεζα ζην 

παηδί θαη ζηνλ κεγάιν, θαη γη απηφ αθξηβψο ην έρνπλ εμνξίζεη απφ ηε ζρνιηθή αίζνπζα. 

Σν ρηνχκνξ ζα ζθφησλε ηνλ ζεβαζκφ πνπ απαηηεί ν δάζθαινο, γηαηί ην γέιην ηνπ, θαζψο 

ζ’ αλαθαηεπφηαλ κε ην γέιην ησλ παηδηψλ, ζα ηνλ έθαλε πνιχ αλζξψπηλν… Οη 

θαιχηεξνη δάζθαινη είλαη απηνί πνπ γεινχλ καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπο. Οη ρεηξφηεξνη 
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είλαη εθείλνη πνπ γεινχλ εηο βάξνο ηνπο… Έλαο δάζθαινο ρσξίο ρηνχκνξ είλαη 

θίλδπλνο» (Νει, 1975: 53 – 54).  

Μειεηψληαο φια ηα παξαπάλσ δηαθαίλνληαη πνιχ έληνλα νη ηδενινγηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο νκνηφηεηεο ηνπ Αξρνληίδε κε ηνπο δπν παξαπάλσ μέλνπο παηδαγσγνχο. 

Σν πλεχκα ησλ γξαθνκέλσλ ηνπ ηνλ εληάζζεη ζην παηδαγσγηθφ ξεχκα ηεο Νέαο 

Αγσγήο, καδί κε ηνλ ζπληάθηε ηεο Παηδείαο θαη άιινπο αξζξνγξάθνπο ηεο, φπσο έρεη 

αλαιπζεί ζε άιια ζεκεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Ζ αλάιπζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζπλερίδεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ άξζξνπ 

ηνπ Θ. Βιηδηψηε «Αγσγή Τγείαο – Ζ επηζηξνθή ηνπ αζψηνπ» (ζει. 286 – 294 ζην 

πεξηνδηθφ). ε απηφ ν Βιηδηψηεο θάλεη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ Ναηνπξηζκνχ, 

ηεο ζεσξίαο πνπ βξίζθεηαη αθφκε ζηα ζπάξγαλα θαη επαγγειίδεηαη εθηφο ησλ άιισλ 

ηελ επηζηξνθή ηνπ αλζξψπνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο, ζπλήζεηεο θαη ηξφπν δσήο θνληά 

ζηε θχζε, ηε ρνξηνθαγία θαη ηε ζσκαηηθή άζθεζε.  

 Ο έιιελαο θαζεγεηήο, ζηαζψηεο ηεο δηαηηνινγίαο, ηεο θπζηνιαηξείαο θαη ηνπ 

θπζηνζεξαπεπηηθνχ ηξφπνπ δσήο, επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο αλαγθαηφηεηαο λα 

ελνπνηεζνχλ νη αξρέο ησλ παξαπάλσ ζεσξηψλ θαη ησλ ηαηξηθψλ θιάδσλ, ππφ θνηλή 

επηζηεκνληθή ζεψξεζε θαη λα εηζαρζνχλ ζηαδηαθά θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

(πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο), δίλνληαο κηα δηαθνξεηηθή πξννπηηθή ζε 

καζήκαηα θαη επηζηεκνληθά αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο θαη 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε θχζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ πγηεηλή ηνπ αλζξσπίλνπ 

ζψκαηνο. Λέεη ραξαθηεξηζηηθά ζην άξζξν ηνπ: «Μ’ άιια ιφγηα ζα θαηαιάβνκε πσο 

δελ κπνξεί λα ζηαζεί νπνηαδήπνηε παηδαγσγηθή ρσξίο ηελ πην αλαγθαία, ηελ πην 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζή ηεο: ηε γλψζε θαη ηελ εθαξκνγή, ζηα παηδηά θαη ζηνλ εαπηφ 

καο, ησλ βαζηθψλ λφκσλ ηεο πγείαο» (Βιηδηψηεο, 1936: 287).  

 Αξρηθά, ν Βιηδηψηεο, πξνζπαζψληαο λα βξεη κηα έλλνηα πνπ λα πεξηθιείεη καδί 

ηελ πγηεηλή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο δσήο, πάληα θνληά ζηε θχζε, θαηαιήγεη 

φηη ν θαηαιιειφηεξνο είλαη ν φξνο «Ναηνπξηζκφο» πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη 

λα πηνζεηεζεί ζε δηεζλή θιίκαθα θνληά ζηνπο ήδε απνδεθηνχο φξνπο 

«Ναηνπξαιηζηήο» θαη «Ναηνπξαιηζηηθφο». χκθσλα κε απηφλ ν Ναηνπξηζκφο πξέπεη 

λα απνηειέζεη ζχζηεκα δσήο θαη ζεξαπείαο ην νπνίν αληίζεηα κε ηελ επίζεκε, 

νξζφδνμε, παηξνπαξάδνηε ηαηξηθή, ζα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηα θπζηθά κέζα 

πγηεηλήο δσήο θαη ζεξαπείαο, δειαδή ηνλ ήιην, ηνλ αέξα, ην θαζαξφ λεξφ, ηε 

γπκλαζηηθή, ηελ θίλεζε (ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ θαζηζηηθή δσή) θαη ηνλ επαξθή 

χπλν, ψζηε λα αληηθαηαζηήζεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηα θάξκαθα, ηα εκβφιηα θαη ηα 

κεραληθά θαη ειεθηξηθά κέζα δηεπθφιπλζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο καο. Ο 

Ναηνπξηζκφο δηδάζθεη φηη ε πίζηε θαη ε αθξηβήο θαη ζπζηεκαηηθή ηήξεζε ησλ 

θαλφλσλ πγηεηλήο δσήο θαη δηαηξνθήο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αλνζία απφ πιήζνο 

αζζελεηψλ πνπ πιήηηνπλ ην αλζξψπηλν είδνο ηελ επνρή ζπγγξαθήο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. Πξνυπφζεζε βέβαηα γηα φια ηα παξαπάλσ απνηειεί ε 

ζπλεηδεηή απνρή ηνπ αηφκνπ απφ βιαβεξέο γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαρξήζεηο. Αιθνφι, 

λαξθσηηθά, θάπληζκα, θάξκαθα, θξέαο θαη δσηθά ιχπε, θαζηζηηθή δσή, θαθφο χπλνο 

θ.η.ι. πξέπεη λα απνβιεζνχλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ. Σα παξαπάλσ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε θπηνθαγία, ηελ ρσξίο ππεξβνιή ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ 

φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξε επαθή κε ηε θχζε θαη ηελ κε ζηξεζνγφλν 

θαζεκεξηλφηεηα, κπνξνχλ λα απνθέξνπλ ηε ζσξάθηζε ηνπ νξγαληζκνχ απφ 

παζνγέλεηεο ηνπ δπηηθνχ ηξφπνπ δσήο, κε ηειηθφ θέξδνο ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή 

επεμία θαη ηε καθξνδσία (Βιηδηψηεο, 1936: 289).  

 Γηα λα ζηεξίμεη ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ν Βιηδηψηεο θάλεη αλαθνξέο ηφζν 

ζηνλ Ηππνθξάηε, σο ηνλ πξψην ζηαζψηε ηεο θπζηθήο πγηεηλήο θαη ζεξαπεπηηθήο, φζν 
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θαη ζηνλ ειβεηφ παηδαγσγφ A. Ferrière. Ο ηειεπηαίνο, δξψληαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ρνιείνπ Δξγαζίαο, αλαδήηεζε ηνπο θαηαιιειφηεξνπο ζσκαηηθνχο θαη 

θπζηνινγηθνχο φξνπο πνπ ζα επέηξεπαλ ηε θαλέξσζε ηεο δσηθήο νξκήο ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ σο κέζν γηα ηελ νιφπιεπξε (ζσκαηηθή, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή) 

νινθιήξσζή ηνπο. Καηά ηνλ Ferrière, ην Νέν ρνιείν είλαη νηθνηξνθείν, 

νηθνγελεηαθά νξγαλσκέλν, βξίζθεηαη ζηελ εμνρή θαη έρεη ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο 

ηνπ παηδηνχ γηα βάζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ρεηξνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ εζηθή αγσγή ηνπ θαη ηε καζεηηθή 

απηνθπβέξλεζε41.  

 Δπίζεο, ν Βιηδηψηεο θάλεη ζην άξζξν ηνπ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ απφ ηελ αξραηφηεηα σο ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη 

δηάθνξνη αλά ηνλ πιαλήηε πνιηηηζκνί αληηκεηψπηδαλ ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηελ πγεία θαη ηελ επεμία ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο, ηε δηαηξνθή, ηελ άζθεζε θαη ηελ 

επαθή κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ πνπ ίδξπζαλ έδξεο θπζηνζεξαπείαο (ζην Βεξνιίλν ην 

1920 θαη ζηελ Ηέλα ην 1924). Δπίζεο, αθηεξψλεη έλα ηκήκα ηνπ άξζξνπ ηνπ 

πεξηγξάθνληαο ηνλ ηξφπν  δσήο νιφθιεξσλ θνηλσληψλ (πφιεσλ, ρσξηψλ, 

θνηλνηήησλ) νη νπνίεο πηνζέηεζαλ ηε θπζηνιαηξηθή, θπζηνζεξαπεπηηθή θαη 

ρνξηνθαγηθή πξνζέγγηζε ηελ νπνία ν ίδηνο επαγγειίδεηαη θαη επειπηζηεί λα 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θιάδνπ ηνπ Ναηνπξηζκνχ ηνλ νπνίν 

νξακαηίδεηαη.  

 Σν άξζξν θιείλεη κε ηελ παξαδνρή φηη ην λαηνπξηζηηθφ θίλεκα έρεη ηφζεο 

πνιιέο πξνεθηάζεηο (νηθνλνκηθέο, πγεηνλνκηθέο, θνηλσληθέο, νηθνινγηθέο) πνπ είλαη 

δχζθνιν λα πεξηγξαθεί θαη λα αλαιπζεί ζε έλα κφλν άξζξν ελφο πεξηνδηθνχ. 

Καηαζέηεη φκσο ηελ ειπίδα ηνπ φηη ηα ιατθά ζηξψκαηα, κε ηε ζσζηή θαζνδήγεζε 

ησλ κνξθσκέλσλ κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (θαη εδψ ε επζχλε ησλ 

                                                           
41 Ο Ferrière πεξηγξάθνληαο πην αλαιπηηθά ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Νένπ ρνιείνπ ζπλέηαμε 

ην 1915 κηα ιίζηα κε 30 ζεκεία απφ ηα νπνία θάζε ίδξπκα πνπ ζέιεη λα απνθαιείηαη σο ηέηνην, πξέπεη 

λα πιεξεί ηνπιάρηζηνλ ηα 20. Απφ απηά 4 ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ έλλνηα ηνπ Ναηνπξηζκνχ, ηελ 

νπνία αλαιχεη ζην άξζξν ηνπ ν Βιηδηψηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηνλ ειβεηφ παηδαγσγφ, ην Νέν 

ρνιείν κεηαμχ άιισλ πξέπεη: α) Να βξίζθεηαη ζηελ εμνρή, β) ε απηφ ηνπιάρηζηνλ 1,5 ψξα ηελ 

εκέξα λαη είλαη αθηεξψλεηαη ζε θάπνηα ρεηξνλαθηηθή εξγαζία, γ) Ζ θπζηθή αγσγή λα γίλεηαη ζην 

χπαηζξν θαη ηα παηδηά θαηά ηε δηάξθεηά ηεο λα είλαη γπκλά ή κε ειάρηζηα ξνχρα. Ζ άζθεζε λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηα θαηάιιεια κέζα γηα αζιήκαηα θαη αζινπαηδηέο θαη δ) Να ελζαξξχλνληαη νη 

πεξίπαηνη θαη νη εθδξνκέο ζηε θχζε κε ηα πφδηα ή πνδήιαην θαζψο θαη ε θαηαζθήλσζε (Γεκαξάο, 

1985: μ΄ - μβ΄).  

Γεληθά ν Ferrière αλήθεη ζηνπο πξσηνπφξνπο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη είλαη έλαο απφ ηνπο εκπλεπζηέο 

ηνπ Νένπ ρνιείνπ. χκθσλα κε απηφλ ζην Νέν ρνιείν ε δηαλνεηηθή εθπαίδεπζε ζπλαξηάηαη 

αξκνληθά κε ηηο πιηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο: δξαζηεξηφηεηεο ζηελ χπαηζξν, ρεηξσλαθηηθή 

εξγαζία (θπξίσο αγξνηηθή θαη θεπεπηηθή), θπζηθή γπκλαζηηθή, εθδξνκέο πνπ ελαιιάζζνληαη κε 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηειεπηαίεο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ αηνκηθή πξσηνβνπιία θαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Γχξσ απφ ηα θέληξα ελδηαθέξνληνο πεξηζηξέθνληαη ν θπζηθφο 

απζνξκεηηζκφο θαη ε θπζηθή πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ, ελψ θαηαζθεπάδνληαη θαη ζπζηεκαηνπνηνχληαη 

ηα καζήκαηα. Ζ εζηθή αγσγή παξέρεηαη ζην θέληξν κηαο νκάδαο φπνπ εθαξκφδεηαη ε 

απηνθπβέξλεζε/απηνδηνίθεζε, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή σο ζρεηηθή απηνλνκία ησλ καζεηψλ. Ο 

θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ επζπλψλ επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο 

αιιεινβνήζεηαο. Οη έθεβνη θαιιηεξγνχλ ηελ πξαθηηθή ηνπο ινγηθή κειεηψληαο ηνπο θπζηθνχο λφκνπο 

ηεο πλεπκαηηθήο, αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο πξνφδνπ, κε ζεκείν εθθίλεζεο ηε δηθή ηνπο εκπεηξία ζην 

ζρνιείν. Μηα ηέηνηα πξφηαζε θιείλεη ην ηξηαθνζηφ ζεκείν απηνχ ηνπ πεξίθεκνπ θψδηθα ηεο Νέαο 

Αγσγήο  ζηνλ νπνίν αλαθεξζήθακε παξαπάλσ (Houssaye, 2000: 237 – 238). 
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εθπαηδεπηηθψλ είλαη απμεκέλε), κπνξνχλ κε αξγά αιιά ζηαζεξά βήκαηα λα εληάμνπλ 

νξηζκέλεο αξρέο ηνπ παξαπάλσ θηλήκαηνο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή, θάλνληαο 

ηελ αξρή γηα κηα επξχηεξε θαη βαζχηεξε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζεψξεζεο ηνπ 

αλζξσπίλνπ ζψκαηνο, ηεο θχζεο θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, κε απψηεξν ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

(Βιηδηψηεο, 1936: 294).  

 Σν αθηέξσκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ζην πεξηνδηθφ Παηδεία κφλν ηπραίν 

δελ είλαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ είρε γηα παξφκνηα ζέκαηα θαη ν ίδηνο ν Μ. 

Κνπληνπξάο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο πνπ εθάξκνζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην Γ.Θ.Θ., επεξεαζκέλεο απφ ηηο αξρέο ηεο 

Νέαο Αγσγήο πνπ εληνπίζακε παξαπάλσ θαηά ηελ αλαθνξά καο ζηνλ Ferrière.  

 Αξρηθά, κε ηελ αλάιεςε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ απφ ηνλ ίδην ην 

1927, αληίθξηζε κηα πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε ζην Οηθνηξνθείν ηνπ ηδξχκαηνο πνπ 

ηνλ πξνβιεκάηηζε ηδηαίηεξα. Σν παξάξηεκα απηφ ηνπ Γηδαζθαιείνπ είρε θαηά ηα 

ιεγφκελα ηνπ λένπ δηεπζπληή ηνπ εηθφλα “αζχινπ” πνπ ζε ηίπνηα δε ζχκηδε ρψξν 

ζηνλ νπνίν έκελαλ λέα θνξίηζηα ηα νπνία είραλ ζθνπφ ηνπο ηηο ζπνπδέο ηνπο 

(Κνπληνπξάο, 1976: 185 – 186). Ο ίδηνο ν Κνπληνπξάο πεξηγξάθεη  ηηο ζπλζήθεο πνπ 

αληίθξηζε: Άζιηα δσκάηηα, παιηά θαη κηθξά, ρσξίο θαλέλα ζηνιίδη γηα ηα θνξίηζηα 

πνπ έκελαλ ζ’ απηά. Σα παηδηά έκνηαδαλ λα έρνπλ μεράζεη θάζε θπζηθφ πξνηέξεκα 

πνπ είραλ. Οη ρψξνη ήηαλ θαθήο πγηεηλήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κπάληνπ θαζψο 

θαη ηνπ καγεηξείνπ. Μάιηζηα ν Κνπληνπξάο θάλεη ιφγν γηα αλάγθε παξέκβαζεο ηεο 

πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ ζρνιηθνχ γηαηξνχ. Οη καζήηξηεο δε 

θξφληηδαλ ηε ζσκαηηθή ηνπο πγηεηλή. Ζ απνδηνξγαλσκέλε απηή θαηάζηαζε είρε 

επηπηψζεηο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηξνθίκσλ. Δπηθξαηνχζε έιιεηςε αγσγήο θαη 

επηζηαζίαο (Κνπληνπξάο, 1976: 186).  

Γηα ηελ αλαθαίληζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Οηθνηξνθείνπ ν Κνπληνπξάο θξφληηζε λα 

εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο. Σνλ εζσηεξηθφ ζηνιηζκφ 

φκσο ηνπ θηεξίνπ θαη ηε θξνληίδα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο ηάμεο 

ηελ αλέιαβαλ νη καζήηξηέο ηνπ. Έηζη εθάξκνζε ηε ζπκκεηνρή ησλ νηθφηξνθσλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνχ, κε παξφκνηεο νκάδεο 

αξκνδηνηήησλ φπσο απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζην Γηδαζθαιείν. Αθφκε, ηα 

ινπηξά αλαθαηλίζηεθαλ θαη ν Κνπληνπξάο έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή 

πγηεηλή ησλ θνξηηζηψλ, πνπ κέρξη ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο απφ 

ηνλ ίδην, είρε παξακειεζεί. ια ηα θνξίηζηα έπξεπε ππνρξεσηηθά λα θάλνπλ κπάλην 

ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. Ο ίδηνο ν Κνπληνπξάο έιεγε ζρεηηθά κε απηφ ην 

ζέκα: «ηα παηδηά επξσπατθψλ ζρνιείσλ δελ κπαίλεη ην εξψηεκα: πφζεο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα θάλεηο κπάλην, αιιά πφζεο θνξέο ηε κέξα» (Κνπληνπξάο, 1976: 188). 

Δπίζεο, θηίζηεθε εηδηθφ πιπζηαξηφ γηα ην πιχζηκν ησλ ξνχρσλ ησλ νηθφηξνθσλ θαη 

ππήξρε απνθιεηζηηθή γπλαίθα πνπ πιεξσλφηαλ γη απηή ηε δνπιεηά.  

ζνλ αθνξά ηα δηδαζθφκελα καζήκαηα, εληνπίδνληαη θαη εδψ νκνηφηεηεο 

αλάκεζα ζηηο επηινγέο ηνπ Κνπληνπξά θαη παηδαγσγψλ πνπ αλήθαλ ζην ξεχκα ηεο 

Νέαο Αγσγήο φπσο ν Kerschensteiner. Ο ηειεπηαίνο εηζάγεη ζην ζρνιείν εξγαζίαο 

ηνπ καζήκαηα φπσο ε αγσγή πγείαο θαη έδηλε έκθαζε ζηα θπζηνγλσζηηθά θαη 

ρεηξσλαθηηθά καζήκαηα. Κάηη παξφκνην εληνπίδνπκε θαη ζην βηβιίν κε ηηο 

πεξηγξαθέο ησλ καζεηξηψλ ηνπ Γηδαζθαιείνπ Θειέσλ Θεζζαινλίθεο θαη βέβαηα 

ζηεθφκαζηε ηδηαίηεξα ζηε ζεκαζία πνπ απέδηδε ν Κνπληνπξάο ζηε ζσκαηηθή πγηεηλή 

ησλ καζεηξηψλ ηνπ, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλαθνξέο ζε 

απηφ ην ζέκα. πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη, είρε αλαιάβεη πξνζσπηθή κέξηκλα γηα 
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ηελ πγηεηλή ησλ θνξηηζηψλ ηφζν ηνπ νηθνηξνθείνπ φζν θαη ηνπ ζρνιείνπ ηνπ 

δηδαζθαιείνπ ηνπ (Κνπληνπξάο, 1976: 165 – 167).  

Σέινο, ην Γ.Θ.Θ. ήηαλ ηδηαίηεξα νξγαλσκέλν ζε ζέκαηα αζιεηηζκνχ έρνληαο 

νκάδεο ζε πνιιά νκαδηθά αζιήκαηα (κπάζθεη, βφιετ). πκκεηείρε ζε ζρνιηθνχο 

αγψλεο θαη κάιηζηα νη αζιήηξηέο ηνπ δηαθξίλνληαλ ζε πνιινχο απφ απηνχο 

(Κνπληνπξάο, 1976: 157 – 159).  

Σν επφκελν άξζξν πνπ ελέηαμα ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία έρεη ηίηιν «Ζ 

Μνξθνςπρνινγία, Φπρνινγία εκπξάγκαηε (Μεηάθξαζε θαη ζρέδηα: Α. Πξσηφπαηζε) 

Δηζαγσγηθφ εκείσκα» (ζει. 305 – 325 ζην πεξηνδηθφ). ε απηφ ν ζπληάθηεο ηνπ 

Αληψλεο Πξσηφπαηζεο κεηαθξάδεη έλα άξζξν ηνπ Luis Corman (Γάιινο 

παηδνςπρίαηξνο) ην νπνίν θαηαπηάλεηαη κε ηελ επηζηήκε ηεο Μνξθνςπρνινγίαο42. Ο 

Πξσηφπαηζεο ππήξμε ζπλεξγάηεο θαη ζρεδηαζηήο ζθίηζσλ ζηηο εξγαζίεο ηνπο 

Corman θαη εληξχθεζε δίπια ζηνλ γάιιν επηζηήκνλα, καζαίλνληαο ηα κπζηηθά ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο ηνλ νπνίνλ παξνπζηάδεη κέζα απφ ηηο ζειίδεο 

ηεο Παηδείαο43.  

 Αλαιχνληαο ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο, 

ε νπνία εκπίπηεη ζην αληηθείκελν ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο ςπρηαηξηθήο, ν 

Πξσηφπαηζεο αλαθέξεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ άξζξνπ ηνπ φηη ε Μνξθνςπρνινγία, 

παξφηη είλαη αθφκε ζε πξψηκν επηζηεκνληθφ ζηάδην (ην άξζξν είλαη γξακκέλν ην 

1936), κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ηδηαίηεξα ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, βνεζψληαο 

καο λα κάζνπκε λ’ αληηθξίδνπκε ην παηδί ζαλ κηα νινθιεξσκέλε θαη απηνχζηα 

νληφηεηα, κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, δεμηφηεηεο, αλάγθεο θαη ηάζεηο ζε ςπρηθφ, 

ζσκαηηθφ θαη δηαλνεηηθφ επίπεδν (Πξσηφπαηζεο, 1936: 307). Πξφθεηηαη ζηελ νπζία 

γηα κηα πξφηαζε ζπκβνιήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο ζηελ θαηεχζπλζε ησλ 

                                                           
42 Δηπκνινγηθά ε ιέμε Μνξθνςπρνινγία είλαη ζχλζεηε θαη πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο γιψζζαο: κνξθή, ςπρή θαη ιφγνο. Δίλαη ν θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο, ν νπνίνο πξαγκαηεχεηαη 

ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ κνξθή, ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηνλ ραξαθηήξα 

ηνπ (νχκπαζε, 2004: 14).  

Σηο πξψηεο ελδείμεηο θαη αλαδεηήζεηο πάλσ ζηε ζρέζε κνξθήο – ςπρήο – ιφγνπ ηηο ζπλαληάκε ζε δπν 

κεγάινπο αξραίνπο έιιελεο ζηνραζηέο, ηνλ Ππζαγφξα θαη ηνλ Ηππνθξάηε. Φηινζνθηθή αξρή ηνπ 

Ππζαγφξα ήηαλ φηη νη αξηζκνί απνηεινχλ ηελ νπζία ησλ φλησλ. Μεξηθνχο κάιηζηα απφ απηνχο ηνπο 

ζεσξνχζε ηεξνχο. Π.ρ. ηελ Μνλάδα, ε νπνία πεξηέρεη ην άπεηξν θαη ζπκβνιίδεη ην Θεφ. Σε Γπάδα, 

νπνία ζπκβνιίδεη ηελ έλσζε ηνπ Αηψληνπ – Αξζεληθνχ κε ην Αηψλην – Θειπθφ θαη ηελ Σξηηηχλ 

(ηξηάδα) ε νπνία ζπκβνιίδεη ηνπο ηξεηο νκφθεληξνπο θαη αιιεινεμαξηψκελνπο θχθινπο ηνπ 

ζχκπαληνο, ηνλ θπζηθφ θφζκν, ηνλ αλζξψπηλν θαη ηνλ Θείν. Απηά ηα ηειεπηαία βξίζθνληαη πάληα 

κέζα ζηε θχζε, ζπλεπψο θαη ζηνλ άλζξσπν, σο ςπρή, πλεχκα θαη ζψκα. Δπίζεο, ν Ππζαγφξαο 

ππνζηήξηδε φηη ζηε θχζε ησλ πξαγκάησλ ππάξρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο. Πξνζπαζνχζε λα αλαθαιχςεη 

ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ, ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν θαη ηελ ςπρή ηνπ βαζηδφκελνο θπξίσο ζηε 

θπζηνγλσκία, ζηηο θηλήζεηο, ζηηο ζηάζεηο, ζην βάδηζκα θαη ζην παξάζηεκά ηνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

έζεζε ηα πξψηα ζεκέιηα γηα ηε γέλλεζε ηεο επηζηήκεο ηεο Μνξθνςπρνινγίαο (νχκπαζε, 2004: 19). 

Απφ ηε κεξηά ηνπ ν Ηππνθξάηεο έζεζε ηα ζεκέιηα ηεο ζρέζεο κνξθήο, ςπρήο θαη ιφγνπ, 

αληηκεησπίδνληαο ηνλ άλζξσπν ζαλ νληφηεηα ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κνξθνινγία, ην πλεχκα, ηελ 

ςπρή θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ (θπζηνινγία). Ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

δηαρψξηζε ηηο ςπρηθέο λφζνπο απφ ηνπο κπζηηθηζκνχο θαη ηηο δεηζηδαηκνλίεο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε 

αηηία ησλ λφζσλ βξίζθεηαη ζηνλ νξγαληθφ, ζηνλ ςπρηθφ θαη ζηνλ πεξηβαιινληηθφ ρψξν. κσο δελ 

μερψξηζε ηνλ ζσκαηηθφ απφ ηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ αλζξψπνπ αιιά αληηκεηψπηδε ακθφηεξνπο σο 

ζχλνιν, ππνζηεξίδνληαο φηη ην πεξηβάιινλ δξα ελεξγά ζην ζψκα θαη ζηνλ ςπρηζκφ, κε απνηέιεζκα λα 

επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αηφκνπ (νχκπαζε, 2004: 25).  

 

43 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Luis Corman δεο ζην θεθάιαην κε ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ. 
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αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο, ε νπνία δίλεη έκθαζε θαη απηή ζε φια φζα αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, ηφζν ζε παηδαγσγηθφ φζν θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ επίπεδν.  

 Ο Πξσηφπαηζεο (1987 – 1947) – γελλεκέλνο ζηε Μπηηιήλε φπσο θαη ν 

Κνπληνπξάο – εξγαδφηαλ ηελ επνρή ζπγγξαθήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ (1936) 

ζην Παξίζη (απφ ην 1921) σο ηαθηηθφο ζθηηζνγξάθνο θαη γεινηνγξάθνο ηεο 

εθεκεξίδαο Le Journal. Πξηλ θχγεη ην 1917 είρε ζπλεξγαζηεί ζηε ζχληαμε ηνπ 

καληθέζηνπ ησλ «Μαιιηαξψλ ηεο Μπηηιήλεο». Γεληθά έγξαθε, δσγξάθηδε, ζθηηζάξηδε, 

έπαηδε ζέαηξν, κεηέθξαδε (Baudelaire ζηα ειιεληθά θαη Μπξηβήιε ζηα γαιιηθά) θαη 

ζεσξείην πσο «καδί κε ην Μπξηβήιε είλαη νη αλακθηζβήηεηνη εγέηεο ηεο Λεζβηαθήο 

Άλνημεο», φπσο ν ίδηνο ραξαθηήξηζε ηελ «αλεπαλάιεπηε – θαη πξσηφγλσξε ζε 

παλειιήλην επίπεδν – πλεπκαηηθή άλζεζε» ηνπ λεζηνχ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 

(Πξσηφπαηζεο, 1936: 343)44. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο πξνζσξηλήο επηζηξνθήο ηνπ 

ζηελ Διιάδα (1924 – 1928) έγηλε επξχηεξα γλσζηφο θαη ζην αζελατθφ θνηλφ 

(εθιέρηεθε ηφηε θαη πξφεδξνο ηνπ «πλδέζκνπ ζθηηζνγξάθσλ θαη γεινηνγξάθσλ 

εθεκεξίδσλ»).  

 Σν θείκελν πνπ κειεηάκε είρε ζηαιεί ζηνλ Κνπληνπξά ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1936, κε ηελ κεζνιάβεζε ελφο θνηλνχ ηνπο θίινπ πνπ ππέγξαθε ηε ζπλνδεπηηθή 

επηζηνιή σο «Υξχζαλζνο». Πξφθεηηαη γηα ηνλ γαιινκαζή Υξχζαλζν Μνιίλν πνπ 

άλεθε θη απηφο ζηνλ πξννδεπηηθφ θχθιν ηεο Μπηηιήλεο (Γεκαξάο, 2002: 344). Απφ 

ην ζπλνδεπηηθφ έληππν πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ εληχπσζε πξνθαιεί ε έγλνηα ηνπ 

Πξσηφπαηζε γηα ηα γισζζηθά ζηνηρεία ηνπ θεηκέλνπ ηνπ θαη ηελ αηζζεηηθή εληχπσζε 

πνπ πξνθαιεί. Φηάλεη κάιηζηα ζην ζεκείν λα δίλεη μεθάζαξεο ηππνγξαθηθέο νδεγίεο 

γηα ηελ θαιχηεξε απφδνζε ησλ γξαθφκελψλ ηνπ.  

 Πεξλψληαο ζην θχξην άξζξν, ν Corman εμεγεί ηε ζεκαζία πνπ κπνξεί λα 

πξνζδψζεη ζε αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο φπσο ηελ παηδαγσγηθή, ε Γηαθνξηθή 

Φπρνινγία, δειαδή ν θιάδνο ηεο ςπρνινγίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε γλψζε ησλ ηχπσλ 

θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θιίζεσλ (dispositions affectives)  ηνπ αλζξψπηλνπ 

ραξαθηήξα (Corman, 1936: 308). Ο γάιινο ςπρνιφγνο επηρεηξεκαηνινγεί γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ζεψξεζεο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο σο νιφηεηαο ζηελ νπνία ηα 

ζσκαηηθά θαη ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά βξίζθνληαη ζε αιιειέλδεηε, νκνηνζηαηηθή 

ζρέζε. 

 Δπίζεο, ππεξζεκαηίδεη ππέξ ηεο αλαγθαηφηεηαο ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο λα 

έρεη πεηξακαηηθφ θαη πξαθηηθφ ραξαθηήξα. Ο Corman δε ζέιεη επηζηήκε θιεηζκέλε 

ζηα ζηελά φξηα ηνπ γξαθείνπ ή ηνπ εξγαζηεξίνπ, αιιά ηε ιεηηνπξγηθή κνξθή ηεο, ζε 

ζπλερή αιιειεπίδξαζε κε ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη πξαθηηθή (Corman, 

1936: 308).  

πγθξίλνληαο ηε θηινζνθηθή ζεψξεζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο σο νιφηεηαο 

ςπρηθψλ, ζσκαηηθψλ θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, εληνπίδνπκε νκνηφηεηεο κεηαμχ 

ησλ πξσην-ζεσξηψλ ησλ ειιήλσλ αξραίσλ θηινζφθσλ θαη ησλ ζέζεσλ ηνπ L. 

Corman. Μάιηζηα ν γάιινο γηαηξφο επηθαιείηαη ηνπο έιιελεο αξραίνπο επηζηήκνλεο 

σο πξφδξνκνπο ηνπ επηζηεκνληθνχ θιάδνπ πνπ ππεξεηεί. Υαξαθηεξηζηηθά ιέεη φηη 

«Οη αξραίνη εγλψξηδαλ θαη αγαπνχζαλ ηελ ηδέα: φηη ε κνξθή ελφο δσληαλνχ πιάζκαηνο 

έρεη αθξηβή ζεκαζία, φηη δειψλεη ηε ιεηηνπξγία… θαη φηη θάζε αλζξψπηλνο ηχπνο 

παξνπζηάδεη φςε δηπιή: θπζηνινγηθή (εδψ ελλνείηαη θπζηθή) – ηελ Κξάζε θαη 

ςπρνινγηθή – ηνλ Υαξαθηήξα θαη φηη νη δπν απηέο φςεηο είλε ζπλδεδεκέλεο ζηελά» 

(Corman, 1936: 309 – 310). Ο ίδηνο πηνζεηψληαο απηή ηε ζεψξεζε έζεζε μαλά ηνλ 

                                                           
44 Πεξηζζφηεξα γηα ηελ Λεζβηαθή Άλνημε δεο ηελ αλάιπζε ηνπ άξζξνπ «Νέα Λεζβηαθά Γξάκκαηα» ζην 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο «Βηβιηνθξηηηθέο». 



134 

 

άλζξσπν κέζα ζηελ αγθαιηά ηνπ θπζηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ζπλερή θαη 

ακνηβαία επσθειή ζρέζε κεηαμχ χιεο, πλεχκαηνο θαη ςπρήο.  

Παξφκνηα αιιεινεμαξηψκελε ζρέζε κεηαμχ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο, νξκψλ, ινγηθψλ ζθέςεσλ θαη θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ 

δηαπηζηψλνπκε θαη ζηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο. Π.ρ. Ο Kerschensteiner θηλήζεθε 

γχξσ απφ δπν θχξηνπο άμνλεο: Σνλ ςπρνινγηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ. χκθσλα κε ηνλ 

γεξκαλφ παηδαγσγφ ην παηδί έρεη έκθπηε ηελ ηάζε λα ελεξγεί, λα δξα, λα 

ρξεζηκνπνηεί ηα ρέξηα ηνπ, δειαδή λα «εξγάδεηαη». Υξένο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα 

εθκεηαιιεπηεί δεκηνπξγηθά απηή ηελ ηάζε, αλαπηχζζνληαο ηελ ηζφξξνπα κε ηηο 

πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβεί 

κε ην λα ηνπο ηίζεληαη ππαξθηά πξνβιήκαηα, ψζηε λα θαηαπηάλνληαη κε απηά, λα 

θάλνπλ ιάζε, λα καζαίλνπλ κέζα απφ απηά θαη ηειηθά λα θαηαιήγνπλ ζε ιχζεηο. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ε έλλνηα «εξγαζία» δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή ζρνιηθή ρεηξσλαμία 

αιιά εθθξάδεη έλαλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, κηα κέζνδν δνπιεηάο.  

πλερίδνληαο, ν Kerschensteiner  εξκήλεπζε ηνλ φξν «εξγαζία» γηα ην ζρνιείν 

ηνπ σο εμήο: ρη απιά σο έλα ζρνιείν πνπ ζα απαζρνιεί κφλν ηα ρέξηα. Δξγαζία 

κπνξεί λα απνηειέζεη  θαη ε κειέηε αξραίσλ έξγσλ. ρη κεραληθή δνπιεηά κε ηα 

ρέξηα θαη απνζηήζηζε έηνηκσλ γλψζεσλ αιιά ελέξγεηα πνπ λα δξαζηεξηνπνηεί 

νιφθιεξν ην είλαη ησλ παηδηψλ, πλεπκαηηθφ, ζσκαηηθφ θαη ςπρηθφ. Ζ εξγαζία ησλ 

ρεξηψλ έρεη κεγάιε ζεκαζία φηαλ επηηειείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πλεπκαηηθή 

ελεξγνπνίεζε ησλ αηφκσλ. Μφλν ην άηνκν πνπ βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία ζσκαηηθή, 

πλεπκαηηθή θαη ςπρνινγηθή κπνξεί λα βηψζεη επνηθνδνκεηηθά θαη νπζηαζηηθά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: π΄ - πα΄). 

ην ηειεπηαίν άξζξν απηήο ηεο ελφηεηαο, ν Γηάλλεο Ηκβξηψηεο θάλεη κηα 

ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ηεο επηζηήκεο ηεο Μνξθνινγηθήο Φπρνινγίαο. Πξφθεηηαη γηα 

ηε ζπλέρεηα αθηεξσκάησλ ηνπ πεξηνδηθνχ ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο (ην πξψην άξζξν 

ήηαλ ηνπ Πξσηφπαηζε κε ζέκα ηελ Μνξθνςπρνινγία πνπ αλαιχζεθε ακέζσο πην 

πξηλ ζηελ ίδηα ζεκαηηθή ελφηεηα).  

 Ζ Μνξθνινγηθή Φπρνινγία έρεη ηεο ξίδεο ηεο ζηε Γεξκαλία, ρψξα ζηελ νπνία 

ζπνχδαζε θαη ν Ηκβξηψηεο45 ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν πνπ βξέζεθε εθεί θαη ν Μίιηνο 

Κνπληνπξάο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Γεξκαλία αλαπηχρζεθε κηα ζρνιή ςπρνινγίαο πνπ 

έγηλε γλσζηή σο κνξθνινγηθή ςπρνινγία (ή ςπρνινγία ηεο Gestalt), απφ ηε 

γεξκαληθή ιέμε «Gestalt» πνπ ζεκαίλεη κνξθή, πιήξεο κνλάδα. Οη κνξθνινγηθνί 

ςπρνιφγνη εξεχλεζαλ εθείλα ηα ζηνηρεία ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο ηα νπνία 

ζεσξνχζαλ πιήξε θαη ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε ζπζηαηηθά κέξε. 

Δηδηθφηεξα, πίζηεπαλ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απνθηνχκε κηα ζηηγκηαία ζχιιεςε 

γηα ηε θχζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε 

αληηθείκελα δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί θαη λα εξκελεπζεί κε φξνπο αιπζίδσλ ηνπ 

ηχπνπ «Δξέζηζκα – Αληίδξαζε». Μηα ηέηνηα ελνξαηηθή εκπεηξία είλαη θάηη πνιχ πην 

ζεκειηψδεο ζηελ αλζξψπηλε ιεηηνπξγία. Ζ έκθαζε πνπ έδηλαλ ζην γεγνλφο φηη ε 

ζπλνιηθή εκπεηξία είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην ζχλνιν ησλ κεξψλ ηεο, πξνζέθεξε 

έλα ζεκείν εζηίαζεο ζε πνιινχο ςπρνιφγνπο, νη νπνίνη δελ ήηαλ πξφζπκνη λα 

απνδερζνχλ ηνλ αλαγσγηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο πξνζέγγηζεο. Απηνί ινηπφλ κε 

ηε ζεηξά ηνπο δηακφξθσζαλ έλα ππφβαζξν γηα ηελ εκθάληζε ησλ ιεγφκελσλ 

αλζξσπηζηηθψλ ζεσξηψλ ζηελ ςπρνινγία (Hayes, 1998: 21).  

                                                           
45 Γηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία δεο παξάξηεκα κε ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ αξζξνγξάθσλ ηνπ 

πεξηνδηθνχ. 
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 ηα πιαίζηα ηεο παξαπάλσ επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο, ν Ηκβξηψηεο 

παξαζέηεη νξηζκέλα αθφκε ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ηε Μνξθνινγηθή Φπρνινγία, 

θάλνληαο ηελ απφπεηξα λα ηε ζπλδέζεη θαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο ε νπνία 

απνηειεί έλα απφ ηα ελδηαθέξνληα θαη ηεο Παηδείαο.  

 Καηαξρήλ, ν αξζνγξάθνο θαηαθξίλεη ηελ ηάζε παιαηφηεξσλ ςπρνινγηθψλ 

ζεσξηψλ, πνπ πξνζπαζνχζαλ λα δηαηξέζνπλ ηα ςπρηθά θαηλφκελα θαη γεληθφηεξα ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζε επηκέξνπο ζηνηρεία, ψζηε λα ηα κειεηήζνπλ ρσξηζηά θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα αλαζπλζέζνπλ ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, αλαδεηψληαο ηελ 

νπζία. Πξφθεηηαη γηα κηα ηάζε πνπ παξαηεξήζεθε ζε πνιιέο αλζξσπηζηηθέο 

επηζηήκεο ζηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηνπο, νη νπνίεο γηα λα απνθηήζνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα πνπ πήγαδε απφ ηηο πξνγελέζηεξεο σο πξνο απηέο ζεηηθέο 

επηζηήκεο, έπξεπε λα πηνζεηήζνπλ θαη λα αληηγξάςνπλ ηε κεζνδνινγία ηνπο 

(ππφζεζε, παξαηήξεζε, εμεηδίθεπζε, θαηάηκεζε, αλάιπζε, πείξακα, επαλαζχλζεζε, 

εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο) (Ηκβξηψηεο, 1936: 326).  

 χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο θαηάηκεζεο ησλ ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, θαηά 

ηε ιήςε ελφο αηζζεηεξηαθνχ εξεζίζκαηνο ν εγθέθαινο θσδηθνπνηεί επηκέξνπο 

αληίζηνηρα εξεζίζκαηα, ηα νπνία κεηά ζπλζέηνληαη δίλνληαο ηελ ηειηθή αληηιεπηηθή 

εηθφλα ηνπ αξρηθνχ. Οη κνξθνινγηθνί φκσο ςπρνιφγνη δηαθσλνχλ θάζεηα σο πξνο ηα 

παξαπάλσ, ζεσξψληαο φηη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο αληηιακβάλεηαη ην θάζε 

αληηθείκελν (θπζηθφ ή λνεηηθφ) σο νιφηεηα θαη σο νξγαλσκέλν ζχλνιν. Γη απηφ θαη 

ζηελ Μνξθνινγηθή Φπρνινγία γίλεηαη ιφγνο γηα ηδηαίηεξε ςπρηθή – ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζε ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ζεσξία ηεο θαηάηκεζεο πνπ κηιάεη γηα 

δηαθνξνπνηεκέλα – επηκέξνπο ζπλαηζζήκαηα. Ο Ηκβξηψηεο αλαθέξεη ηελ πεπνίζεζε 

ησλ κνξθνινγηθψλ ςπρνιφγσλ φηη φζν πην νξγαλσκέλν είλαη έλα αληηθείκελν 

κάζεζεο ηφζν πην εχθνια ην αλαπιάζνπκε κε ηε βνήζεηα ηεο κλήκεο θαη ελ ηέιεη ην 

θαηαθηνχκε κε απζφξκεην ηξφπν. Ζ ζχιιεςε ηεο δπλακηθήο ζρέζεο ησλ επηκέξνπο 

κεξψλ κε ην ζχλνιν (φιν) θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλάθεηαο, εληππψλεη ην εθάζηνηε 

«ζέκα», βνεζάεη ζηε δηαηήξεζή ηνπ θαη ηειηθά ζηε κάζεζή ηνπ (Ηκβξηψηεο, 1936: 

329). 

Ζ ζεψξεζε απηή ηεο Μνξθνινγηθήο Φπρνινγίαο, πνπ αληηκεησπίδεη ηα 

ςπρηθά θαηλφκελα σο νιφηεηεο, ζηέξεα δνκεκέλεο πνπ δηαθξίλνληαη απφ εζσηεξηθέο 

ζρέζεηο ζπλνρήο θαη ζπλάθεηαο, παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηε ζεσξία ηεο Δληαίαο 

πγθεληξσηηθήο Γηδαζθαιίαο ε νπνία θπξηάξρεζε ζην παηδαγσγηθφ ξεχκα ηεο Νέαο 

Αγσγήο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Απφ ηνπο πξψηνπο πνπ εθάξκνζαλ ηελ Δληαία 

πγθεληξσηηθή Γηδαζθαιία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ήηαλ ν Hermann Lietz 

(γεξκαλφο παηδαγσγφο), ηδξπηήο ησλ πξψησλ γεξκαληθψλ εμνρηθψλ Παηδαγσγείσλ46. 

                                                           
46 Σφζν ν Lietz φζν θαη ν Κνπληνπξάο εθάξκνζαλ εθηεηακέλα ηελ Δληαία πγθεληξσηηθή 

Γηδαζθαιία, δειαδή ηε ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κεηαμχ ηνπο ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην καζήκαηνο 

θαηά ην νπνίν ν δηαρσξηζκφο ζε γλσζηηθά αληηθείκελα δελ είλαη ζαθήο θαη απζηεξά θαζνξηζκέλνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εληαία ζπγθεληξσηηθή δηδαζθαιία θαηαξγεί ελ κέξεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

θαη απνθιείεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαηά καζήκαηα (ηα νπνία φκσο ζπλερίδεη λα 

αλαγλσξίδεη). Αλη’ απηνχ ελνπνηεί ηε δηδαθηέα χιε ζε ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ παηδηνχ θαη ηε θπζηθή θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ην πεξηβάιιεη (Γεκαξάο, 

1985, η. Α΄: κε΄ - κδ΄).  

Θα ιέγακε φηη ν Lietz θαη ν Κνπληνπξάο επεξεάζηεθαλ σο έλα βαζκφ θαη απφ ειεχζεξε Δληαία 

Γηδαζθαιία ηνπ Otto [θαηά ηελ παξακνλή ηνπ δεχηεξνπ ζηε Γεξκαλία ην 1926 παξαθνινχζεζε 

ζρνιεία πνπ εθάξκνδαλ ηηο αξρέο ηνπ Berthold Otto, (Καξάκελαο, 2005: 25)]. ηα ζρνιεία ηνπ Otto νη 

καζεηέο αλεμαξηήησο θχινπ, ειηθίαο θαη ηάμεο ζπγθεληξψλνληαλ νξηζκέλεο ψξεο ηε βδνκάδα θαη 

ζπδεηνχζαλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηέθεξαλ θαη αθνξνχζαλ ηε ζρνιή ηνπο, θαηά ην πξφηππν ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο νηθνγέλεηαο γχξσ απφ ην ηξαπέδη ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: νδ΄ - 
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ε έλα απφ ηα παηδαγσγεία πνπ ίδξπζε ν Lietz (Haubinda) κεηεθπαηδεχηεθε θαη ν Μ. 

Κνπληνπξάο, ζηα πιαίζηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζηε Γεξκαλία ην έηνο 1925, πηνζεηψληαο 

αξγφηεξα πνιιέο απφ ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη κεζφδνπο ηνπ γεξκαλνχ παηδαγσγνχ 

(Καξάκελαο, 2005: 24). 

Σφζν ζηε Μνξθνινγηθή Φπρνινγία, φζν θαη ζηελ Δληαία πγθεληξσηηθή 

Γηδαζθαιία, ην αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ηνπ θάζε επηζηεκνληθνχ θιάδνπ (ςπρηθψλ 

θαηλνκέλσλ ζηελ πξψηε πεξίπησζε, γλσζηηθψλ – εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ ζηε 

δεχηεξε) αληηκεησπίδεηαη σο εληαίν ζψκα, κε ζηελνχο εζσηεξηθνχο δεζκνχο, 

αιιεινεμαξηψκελν απφ ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ. Γη απηφ 

θαη ε θαηάηκεζε ησλ ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ, θαζψο θαη ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ζε επηκέξνπο κέξε είλαη άλεπ λνήκαηνο. Ζ νιφηεηα είλαη απηφ πνπ 

ελδηαθέξεη ηνπο ςπρνιφγνπο θαη ηνπο παηδαγσγνχο ζηα παξαπάλσ επηζηεκνληθά 

ξεχκαηα θαη εθεί έγθεηηαη θαη ε νκνηφηεηα ζηε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. Πηζαλνινγψ φηη ν Κνπληνπξάο, σο ζηαζψηεο ηεο Δληαίαο 

πγθεληξσηηθήο Γηδαζθαιίαο, εληφπηζε ηηο κεζνδνινγηθέο νκνηφηεηέο ηεο κε ηε 

Μνξθνινγηθή Φπρνινγία θαη γη απηφ πξνφξηδε γηα δεκνζίεπζε ην παξαπάλσ άξζξν 

ζην πεξηνδηθφ ηνπ.  

 

2.8. Ζ) Βηβιηνθξηηηθέο  
ηε ζεκαηηθή ελφηεηα κε ηίηιν Βηβιηνθξηηηθέο ζρνιηάδνληαη 9 άξζξα αξζξνγξάθσλ 

ηνπ πεξηνδηθνχ, ζηα νπνία παξαζέηνληαη νη απφςεηο ηνπο γηα δηάθνξα ζπγγξαθηθά 

                                                                                                                                                                      
νε΄). Παξφκνην ζεζκφ πηνζέηεζε θαη ν Κνπληνπξάο (ζπγθέληξσζε ηεο Πέκπηεο) θαηά ηελ ηξηεηία ηεο 

παξακνλήο ηνπ ζην Γ.Θ.Θ.  

Δπίζεο, ζην θνκκάηη ηεο δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο, ζην Γηδαζθαιείν ηνπ ν Κνπληνπξάο εθάξκνδε ηελ 

Δληαία πγθεληξσηηθή Γηδαζθαιία θαηά πεξηζηάζεηο, κε πξνζπάζεηα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

ηεξνχλ έζησ θαη ηππηθά ην ππνρξεσηηθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπ δέζκεπε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζρνιήο. ε θάπνηα π.ρ. καζήκαηα ν Κνπληνπξάο θξφληηδε λα εμαληιεζεί ε χιε ηνπο πνιχ ζχληνκα, 

ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, ψζηε αξγφηεξα νη ψξεο ηνπο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

δηδαθηηθά αληηθείκελα πνπ ελδηέθεξαλ ηα παηδηά θαη ζηα νπνία ήηαλ επθνιφηεξε ε εθαξκνγή ησλ 

αξρψλ ηεο Δληαίαο πγθεληξσηηθήο Γηδαζθαιίαο (Κνπληνπξάο, 1976: 67 – 71). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη 

ην παξάδεηγκα πνπ καο παξαζέηνπλ νη ζπγγξαθείο – απφθνηηεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ, ζην έξγν – 

αθηέξσκα ζηελ κλήκε ηνπ δαζθάινπ ηνπο «Μίιηνο Κνπληνπξάο, Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο 

1927-1930» (Αζήλα, 1976), γηα ην πψο δεκηνπξγήζεθε έλα νιφθιεξν κάζεκα ζρεηηθφ κε ηε 

δσγξαθηθή απφ κηα δεκηνπξγηθή έκπλεπζε πνπ εθάξκνζε ν Κνπληνπξάο ζηα πιαίζηα ηνπ 

Γηδαζθαιείνπ. Αιιεινγξαθψληαο ν ίδηνο κε έλα γεξκαληθφ εθδνηηθφ νίθν δήηεζε λα ηνπ ζηαιεί έλα 

άικπνπκ – δεηγκαηνιφγην κε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα έξγσλ κεγάισλ δσγξάθσλ. ηαλ ην 

άικπνπκ έθηαζε ζηα ρέξηα ησλ καζεηξηψλ απηφ πέξαζε απφ θάζε κία μερσξηζηά ε νπνία ζεκείσζε 

πνην έξγν ηεο άξεζε πεξηζζφηεξν. Μεηά απφ απηή ηε δηαδηθαζία ν Κνπληνπξάο θαηάξηηζε κηα κεγάιε 

θαηάζηαζε παξαγγειίαο θαη έθεξε κεηά πιεξσκήο γηα θάζε καζήηξηα έλα αληίγξαθν απφ ην έξγν πνπ 

είρε επηιέμεη. Απφ εθείλν ην ζεκείν θαη πέξα άλνημε έλα κεγάιν θεθάιαην γηα ην πψο ζα εθκεηαιιεπηεί  

ην Γηδαζθαιείν δεκηνπξγηθά απηφ ην ζεηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα παηδηά κε ηελ επαθή 

ηνπο απηή κε ηε δσγξαθηθή. Έηζη ηα παηδηά αλέιαβαλ λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην δσγξάθν ηνπ 

έξγνπ πνπ είραλ επηιέμεη, γηα ηελ επνρή, ηνλ ηφπν πνπ έδεζε θαζψο θαη ηελ ηερλνηξνπία πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε. Δπίζεο, θαηαζθεχαζαλ, θαζέλα μερσξηζηά, ζην μπινπξγείν ηεο ζρνιήο ηελ θνξλίδα 

γηα ηνλ πίλαθά ηνπ θαη νξγάλσζαλ κηα έθζεζε δσγξαθηθήο, ηελ νπνία παξνπζίαζαλ ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα. Σειηθφ απνηέιεζκα ηεο φιεο δξάζεο ήηαλ ε εηζαγσγή ζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ελφο 

λένπ καζήκαηνο: Σεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο, πνπ φπσο αληηιακβαλφκαζηε απφ ηα πξνεγνχκελα, 

πεξηέθιεηε ηηο αξρέο ηεο Δληαίαο πγθεληξσηηθήο Γηδαζθαιίαο, αθνχ κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία νη 

καζήηξηεο αζρνιήζεθαλ κε δηάθνξα δηδαθηηθά αληηθείκελα φπσο ηελ ηζηνξία, ηελ γεσγξαθία, ηε 

δσγξαθηθή, ηελ μπινπξγηθή, ηε γεσκεηξία, ηε γιψζζα (αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ, παξαγσγή θεηκέλσλ 

γηα ηα δηάθνξα είδε δσγξαθηθήο) θ.ά. (Κνπληνπξάο, 1976: 81 – 82).  
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έξγα πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο (απφ θαζαξά επηζηεκνληθά σο εκπνξηθνχ – νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ). Κνηλφο ηφπνο ζχγθιηζεο ησλ αξζνγξάθσλ – ζρνιηαζηψλ απηήο ηεο 

ελφηεηαο είλαη ε θξηηηθή πνπ αζθνχλ ζηε γιψζζα γξαθήο ησλ έξγσλ πνπ επηιέγνπλ 

λα παξνπζηάζνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ηεο Παηδείαο. ε νξηζκέλεο βέβαηα απφ απηέο ηηο 

βηβιηνθξηηηθέο, αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ηνπο, γίλεηαη θαη επηπιένλ ζρνιηαζκφο 

ηνπο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

πξαγκαηεχνληαη. Σα άξζξα απηά, θαηά ζεηξά εκθάληζεο, είλαη ηα εμήο: Γπν άξζξα 

ηνπ Υ. Θενδσξίδε κε ηίηινπο «Κ. Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ. Αξηζηνηέινπο Πξψηε Φηινζνθία – 

Σα κεηά ηα θπζηθά – Δηζαγσγή θαη εξκελεία. Δθδ. Οίθνο Αιεμίνπ θαη Πηθνπνχινπ» 

(ζει. 73 – 77) θαη «. ΓΔΛΣΑ Δπηθηήηνπ, Δγρεηξίδηνλ, Μαχξνπ Απξειίνπ, Σα εηο 

εαπηφλ, δεχηεξε έθδνζε δηνξζσκέλε, Κιεάλζνπο, χκλνο εηο ηνλ Γία» (ζει. 77 – 79), 

ηξία άξζξα ηνπ Μ. Κνπληνπξά κε ηίηινπο «Η. ΚΑΡΑΒΗΓΑ – βηβιηνθξηζία: Κξάηνο θαη 

Παηδεία» (ζει. 158 – 159), «ΠΔΣΡΟΤ ΔΡΡΑΟΤ – βηβιηνθξηζία: Λνγηζηηθή 

νξγάλσζε μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ» (ζει. 159 – 160) θαη «Γ. ΒΑΛΔΣΑ: Σα λέα 

Λεζβηαθά Γξάκκαηα» (ζει. 298 – 299), δχν άξζξα ηνπ Δ. Παπαλνχηζνπ κε ηίηινπο 

«Dr ARTHUR LIEBERT:Philosophic des Unterrichtes, Zurich, 1935 Verlag fur Recht 

und Gesellschaft ζει.ΥΗV, 372» (ζει. 197 – 200) θαη «ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΟΤΛΜΔΝΣΖ: 

Γεληθή Φπρνινγία, ηφκνο 1νο: Ζ Θεκειηψδεο ιεηηνπξγία ηεο γλψζεσο εηο ηαο 

εμειηθηηθάο απηήο κνξθάο, Αζήλαη, 1936» (ζει. 298) έλα άξζξν ηνπ Θ. Ξχδε κε ηίηιν 

«Σν Βηβιίν. Βηβιηνθξηζία – Διιεληθή Βηβιηνγξαθία» (ζει. 238 – 240) θαη ηέινο έλα 

άξζξν ηνπ Κ.Γ. Γεσξγνχιε κε ηίηιν «Π. ΠΑΝΓΧΝΗΓΖ: Δηζαγσγή ζηελ Αξραία 

Διιεληθή Σξαγσδία, Θεζζαινλίθε, 1935» (ζει. 295 – 297). Με θεθαιαία γξάκκαηα 

ζηνλ ηίηιν ηνπ θάζε άξζξνπ αλαγξάθεηαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ έξγνπ ην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο ηεο Παηδείαο. 

ηελ πξψηε βηβιηνθξηηηθή ηνπ, (ζει. 73 – 77 ζηελ Παηδεία) ν Θενδσξίδεο 

ζρνιηάδεη ην έξγν ηνπ Γεσξγνχιε «Αξηζηνηέινπο Πξψηε Φηινζνθία – Σα κεηά ηα 

θπζηθά – Δηζαγσγή θαη εξκελεία»,  ζην νπνίν ν ηειεπηαίνο κεηαθξάδεη ην έξγν ηνπ 

Αξηζηνηέιε Μεηαθπζηθή, έλα θαηά ηνλ αξζξνγξάθν δχζθνιν θαη απαηηεηηθφ έξγν, 

ηφζν ζε λνήκαηα, φζν ζε γιψζζα (είλαη γξακκέλν ζε πξνρσξεκέλε αηηηθή κε ιφγην 

ηδησκαηηζκφ). Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Γεσξγνχιε (εθηφο ησλ άιισλ αξζξνγξάθνπ θαη 

ζηελ Παηδεία) κε ηε θηινζνθία δελ μελίδεη. πσο γλσξίδνπκε, κέξνο ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπ έιιελα παηδαγσγνχ απνηεινχζε ε αξραία ειιεληθή θηινζνθία 

θαη ε ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο47. Ζ αξζνγξαθία ηνπ ζηελ Παηδεία (ζεηξά άξζξσλ κε 

ηίηιν: Κξάηνο θαη Παηδεία – Σν πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ) 

ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη θαη ηνπ ρψξνπ ηεο θηινζνθίαο, εθηφο απφ απηφλ 

ηεο παηδαγσγηθήο.  

Μεγάιε ζεκαζία ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν (δε ζα αζρνιεζψ κε ηα βαζηά 

θηινζνθηθά ζέκαηα πνπ ελ ζπληνκία παξνπζηάδνληαη ζην άξζξν θαη δελ αθνξνχλ ηελ 

παξνχζα εξγαζία) έρεη ε γιψζζα ζηελ νπνία είλαη γξακκέλν ην έξγν ηνπ Γεσξγνχιε. 

Ο ηειεπηαίνο επέιεμε λα κεηαθξάζεη ηνλ Αξηζηνηέιε ζε δεκνηηθή γιψζζα, κηα 

πξνζπάζεηα πνπ θαηά ηνλ Θενδσξίδε πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε ζεβαζκφ. Καηά 

ηνλ αξζνγξάθν, ν ιφγνο ηνπ Γεσξγνχιε είλαη πινχζηνο ζε λνήκαηα, θξάζεηο θαη 

ζρεκαηηζκνχο, θαηαδεηθλχνληαο ηε κεγάιε πξνζπάζεηά ηνπ λα κεηαθξάζεη φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξα ηνλ έιιελα αξραίν θηιφζνθν. Βέβαηα ν Θενδσξίδεο θάλεη θαη 

νξηζκέλεο παξαηεξήζεηο ζηνλ Γεσξγνχιε, γισζζηθνχ θπξίσο ελδηαθέξνληνο, 

γεγνλφο αλακελφκελν εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο κε ην νπνίν 

θαηαπηάλεηαη ν έιιελαο παηδαγσγφο.  
                                                           
47 Γεο ζρεηηθφ παξάξηεκα κε βηνγξαθηθά ζηνηρεία. 
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Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, ηέηνηνπ είδνπο 

κεηαθξάζεηο ήηαλ πηα, αλ φρη απνδερηέο ηνπιάρηζηνλ αλεθηέο απφ ηελ αθαδεκατθή 

θαη θηινινγηθή θνηλφηεηα, ζε αληίζεζε κε φηη ζπλέβαηλε 3 ζρεδφλ δεθαεηίεο πξηλ κε 

ηα ιεγφκελα «Οξεζηεηαθά» θαη «Δπαγγειηθά»48.  

Δπίζεο, έλα αθφκε ζεκείν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ βηβιίνπ, ην νπνίν ραίξεη ηεο 

αλαγλψξηζεο ηνπ Θενδσξίδε, είλαη ε ζσζηή ρξήζε παξαξηήκαηνο κε επεμήγεζε 

ιέμεσλ θαη φξσλ, θαηλνηνκία πξσηφηππε γηα ηέηνηνπ είδνπο βηβιίν. Ο αξζξνγξάθνο 

δελ παξαιείπεη λα αλαθέξεη θαη ηελ πνιχ εκπεξηζηαησκέλε, θαη νξζή απφ 

επηζηεκνληθή ζθνπηά, δνπιεηά ηνπ ζπγγξαθέα ζην θνκκάηη ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

ησλ παξαπνκπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Πξφθεηηαη γηα έλα 

αληηθείκελν γηα ην νπνίν, φπσο ζα δνχκε θαη ζε άιια ζεκεία ηεο εξγαζίαο, δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε απφ ηνπο αξζνγξάθνπο ηνπ πεξηνδηθνχ49.  

Σν άξζξν θιείλεη κε ηελ εθζείαζε απφ ηνλ Θενδσξίδε γηα αθφκε κηα θνξά 

ηνπ πνλήκαηνο ηνπ Γεσξγνχιε, ζπλνδεπφκελν απφ θνιαθεπηηθά ζρφιηα γηα ην ήζνο 

θαη ηελ εξγαηηθφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ.  

Ακέζσο κεηά αθνινπζεί κηα ζχληνκε θξηηηθή ηνπ Θενδσξίδε ζην έξγν ηνπ 

ηέθαλνπ Γέιηα (ζπδχγνπ ηεο Π. Γέιηα) «Δπηθηήηνπ, Δγρεηξίδηνλ, Μαχξνπ Απξειίνπ, 

Σα εηο εαπηφλ, δεχηεξε έθδνζε δηνξζσκέλε, Κιεάλζνπο, χκλνο εηο ηνλ Γία» (ζει. 77 – 

79 ζην πεξηνδηθφ). Σν έξγν, εθηφο απφ ην θηινινγηθφ θαη θηινζνθηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ 

(δελ απαζρνιεί ηελ παξνχζα εξγαζία), μερσξίδεη θαηά ηνλ Θενδσξίδε θαη γηα ηελ 

παηδαγσγηθή ηνπ αξηηφηεηα θαζψο θαη γηα ηε γιψζζα ηνπ, δεκνηηθή κε νξηζκέλεο 

παξαρσξήζεηο ζηελ θαζαξεχνπζα, απαξαίηεηεο θαηά ηνλ Θενδσξίδε ιφγσ ηνπ 

ζέκαηφο ηνπ. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ν . Γέιηαο αζρνιήζεθε εθηφο απφ ηηο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη κε κεηαθξάζεηο ηεο αξραίαο 

γξακκαηείαο θαη δε ησλ ησηθψλ θηινζφθσλ, φπσο καξηπξνχλ ηα έξγα ηνπ 

«Δπηθηήηνπ Δγρεηξίδηνλ-Μάξθνπ Απξειίνπ Σα Δηο Δαπηφλ» Παξάθξαζε . Γέιηα (1 

έθδνζε, Αζήλα: Σππνγξαθείνλ "Δζηία", 1927) θαη «Αη Καη΄ Αξξηαλφλ Δπηθηήηεηνη 

Γηαηξηβαί» Παξάθξαζε . Γέιηα (2
ε
 έθδνζε, Αζήλα: Ν. ηδέξεο, 1937). 

                                                           
48 Σν 1903 ζηα ιεγφκελα «Οξεζηεηαθά» μέζπαζαλ ζηελ Αζήλα ηαξαρέο (2 ρξφληα κεηά ηα 

«Δπαγγειηθά» - ηαξαρέο εμαηηίαο ηεο κεηάθξαζεο ηνπ Δπαγγειίνπ ζηε δεκνηηθή) κε αθνξκή απηή ηε 

θνξά ην αλέβαζκα ηεο Οξέζηεηαο ηνπ Αηζρχινπ απφ ην Βαζηιηθφ Θέαηξν, ζε παξαγσγή βαζηζκέλε ζε 

κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ ζηε δεκνηηθή απφ ηνλ Γεψξγην ηακαηηάδε. Ο θαζεγεηήο θιαζηθψλ ζπνπδψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γεψξγηνο Μηζηξηψηεο πξσηνζηάηεζε ζε κηα ζεηξά αληηδξάζεσλ σο πξνο 

ην παξαπάλσ γεγνλφο. Με αθνξκή ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ραξαθηήξηζε ηνπο δεκνηηθηζηέο σο 

αλζέιιελεο, ηζρπξηδφκελνο φηη θηλνχληαη απφ μέλα ζπκθέξνληα, πξνσζψληαο κηα παλ-ζιαβηθή 

ζπλσκνζία (ζαθήο ππαηληγκφο ζηε ξσζηθή θαηαγσγή ηεο βαζίιηζζαο  ιγαο, επηρείξεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηηο ηαξαρέο ησλ «Δπαγγειηθψλ»), κε ζηφρν ηελ απνδπλάκσζε ηνπ ειιεληθνχ 

έζλνπο κέζσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη απνθνπή ησλ ειιήλσλ απφ ηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ πξνγφλσλ ηνπο. Ο Μηζηξηψηεο παξαθίλεζε ηνπο θνηηεηέο λα δηαδειψζνπλ θαη λα 

ζπληάμνπλ θείκελν κε ην νπνίν ζα δεηνχζαλ απφ ηνλ βαζηιηά λα απαγνξεχζεη ηελ παξάζηαζε ζην 

Βαζηιηθφ Θέαηξν, αιιά θαη λα ζπκκνξθψζεη ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο πνπ επηβνπιεχνληαλ ηελ 

εζληθή καο γιψζζα. Ζ ηειεπηαία αλαθνξά ζηξεθφηαλ θαηά ηνπ Κ. Παιακά (γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απφ ην 1897), ν νπνίνο ήηαλ γλσζηφο δεκνηηθηζηήο θαη είρε αλαιάβεη λα 

ζπλζέζεη πνηήκαηα ηα νπνία ζα απαγγέιινληαλ πξηλ απφ ηελ πξψηε παξάζηαζε ηεο ηξαγσδίαο ηνπ 

Αηζρχινπ. Ζ έληαζε θιηκαθψζεθε θαη ζηα επεηζφδηα πνπ αθνινχζεζαλ ζθνηψζεθαλ δπν άηνκα. 

Δπξφθεηην γηα ηε δεχηεξε πνιηηηθή θξίζε πνπ πξνθιήζεθε ζηελ ρψξα κέζα ζε δπν ρξφληα κε αθνξκή 

ηε γισζζηθή δηακάρε (Mackridge, 2013: 310, 316 – 318). 

 

49 Αθνινπζεί παξαθάησ ζρεηηθή αλάιπζε ζην άξζξν ηνπ Θ. Ξχδε «Σν Βηβιίν – Βηβιηνθξηζία – 

Διιεληθή Βηβιηνγξαθία». 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Απηφ πνπ θξαηάκε απφ ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν είλαη φηη, φπσο θάλεθε θαη 

απφ ην ακέζσο πξνεγνχκελν ηνπ Θενδσξίδε, ε κεηάθξαζε αξραίσλ θεηκέλσλ 

ειιήλσλ θαη άιισλ ζπγγξαθέσλ ζηε δεκνηηθή είρε πηα απελελνρνπνηεζεί ηελ επνρή 

ηεο έθδνζεο ηεο Παηδείαο, ζε ζρέζε κε φηη γηλφηαλ ιίγεο δεθαεηίεο παιαηφηεξα κε ηα 

γλσζηά επεηζφδηα ησλ «Οξεζηεηαθψλ» (1903) θαη «Δπαγγειηθψλ» (1901). 

ηε ζπλέρεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο αθνινπζεί ν ζχληνκνο ζρνιηαζκφο 

δπν άξζξσλ ηνπ πεξηνδηθνχ γξακκέλσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Κνπληνπξά κε ηίηινπο «Η. 

Καξαβίδα – Κξάηνο θαη Παηδεία» θαη «Π. εξξαίνπ – Λνγηζηηθή νξγάλσζε 

μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ» ζηηο ζειίδεο 158 – 160 ζην πεξηνδηθφ. Καη ηα δπν 

άξζξα πξαγκαηεχνληαη ην ίδην ζέκα, ηελ φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε ρξήζε ηεο 

δεκνηηθήο γιψζζαο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ ειιήλσλ. 

Μάιηζηα εηδηθά ζην δεχηεξν άξζξν ν Κνπληνπξάο ζπγραίξεη ηνλ Π. εξξαίν, ν 

νπνίνο ζε έλα άζρεην κε παηδαγσγηθφ πεξηερφκελν πεξηνδηθφ, φπσο δειψλεη θαη ν 

ηίηινο ηνπ (Λνγηζηηθή νξγάλσζε μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ), επηιέγεη ζθφπηκα λα 

θάλεη ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. Ο Κνπληνπξάο είρε ζην παξειζφλ εθθξαζηεί 

αλνηρηά επί απηνχ ηνπ ζέκαηνο θαη δελ εθπιήζζεη ε αλαθίλεζή ηνπ κέζα απφ ηηο 

ζειίδεο θαη ηεο Παηδείαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξσ ηελ επηζηνιή ηνπ ζην πεξηνδηθφ 

«Ηδέα» κε ηίηιν «Πνηα ε ζέζε ηνπ Γεκνηηθηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επνρήο καο», ζην 

νπνίν απαληνχζε ζε άξζξν ηνπ Γ. Παπαλδξένπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1933. 

ε απηήλ ν Κνπληνπξάο παξέζεηε ηηο ελέξγεηεο πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ έπξεπε 

λα γίλνπλ ψζηε λα απνρηήζεη ε ρψξα ζσζηή εθπαίδεπζε θαη λα απαιιαγεί απφ ηνλ 

γισζζηθφ εθηάιηε, ηνπνζεηψληαο ηεο ζε επίπεδν θξάηνπο, εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηδησηψλ. 

Απφ ηε κηα ε πνιηηεία φθεηιε α) ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε λα θαηαξγήζεη 

ακέζσο ηελ θαζαξεχνπζα αληηθαζηζηψληαο ηελ κε ηε δεκνηηθή (ζε ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα, δηδαζθαιία), θαζηεξψλνληαο παξάιιεια ηελ επξεία ρξήζε ηεο δεκνηηθήο 

θαη ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε θαη πεξηνξίδνληαο ηελ θαζαξεχνπζα κνλάρα ζε φηη αθνξά 

ηελ θαηαλφεζε επίζεκσλ θεηκέλσλ θαη β) λα εηζάγεη ηελ επίζεκε γξακκαηηθή ηεο 

δεκνηηθήο, κε ηαπηφρξνλε θαζηέξσζε πιαηηάο νξζνγξαθηθήο απινπνίεζεο θαη 

ηνληθήο κεηαξξχζκηζεο, αξρίδνληαο απφ ηα αλαγλσζηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ.   

Απφ ηελ άιιε, νη εθπαηδεπηηθνί, νη δεκνδηδάζθαινη θαη πνιχ πεξηζζφηεξν νη 

δεκνηηθηζηέο νθείινπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκνηηθή φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη ζηελ 

θαζεκεξηλή δνπιεηά ηνπο. Δπίζεο, νη θαζεγεηέο ησλ Νενειιεληθψλ ζηε Μέζε 

Δθπαίδεπζε πξέπεη λα θηλεζνχλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ψζηε ε δεκνηηθή γιψζζα 

λα γίλεη ην κνλαδηθφ, εχρξεζην, αιεζηλφ θαη γελλαίν εξγαιείν γηα φια ηα καζήκαηα 

ζε θάζε ζρνιείν. Σα δηάθνξα αλψηεξα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο (επηζεσξεηέο, 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ) νθείινπλ λα εξγαζηνχλ εληαηηθά γηα ηελ ίδξπζε ησλ 

ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ θαη αλαγλσζηεξίσλ, γηαηί ε ζρνιηθή βηβιηνζήθε είλαη 

ηαπηφζεκε κε ην βνήζεκα, απηφ κε ην ρνιείν Δξγαζίαο θαη ην ηειεπηαίν είλαη 

ηαπηφζεκν κε ηνλ Γεκνηηθηζκφ. 

Σέινο, επεηδή νη παξαπάλσ παξάγνληεο – Πνιηηεία θαη εθπαηδεπηηθνί 

ιεηηνπξγνί – δελ είλαη νη κφλνη πνπ ζα απνθαζίζνπλ γηα ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

Γεκνηηθηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ νξηζηηθή ιχζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο, ν 

Κνπληνπξάο ηειείσλε ην άξζξν ηνπ επηζεκαίλνληαο ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ 

θαινχληαη λα παίμνπλ φινη, δεκνζηνγξάθνη, επηζηήκνλεο, δηθαζηέο, πνιηηεπφκελνη 

θαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη ζηε ζπζηεκαηηθή απηή πξνζπάζεηα (Κνπληνπξάο, 1933: 

18 – 20, 24). 

ηε ζπλέρεηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο παξαζέηνπκε δπν αθφκε άξζξα γξακκέλα 

απφ ηνλ Δπάγγειν Παπαλνχηζν. Σν πξψην έρεη ηίηιν «Dr ARTHUR LIEBERT: 
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Philosophic des Unterrichtes, Zurich, 1935 Verlag fur Recht und Gesellschaft 

ζει.ΥΗV, 372» θαη απνηειεί κηα θξηηηθή ηξηψλ ζειίδσλ (ζει.:197 – 200 ζην πεξηνδηθφ) 

ζην έξγν ηνπ Arthur Liebert. ε απηφ ν Παπαλνχηζνο παξνπζηάδεη, κε ππθλφ 

επηζηεκνληθφ ιφγν, ηελ άπνςε ηνπ παξαπάλσ ζπγγξαθέα γηα ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία, σο κηα μερσξηζηή θηινζνθηθή πεηζαξρία πνπ έξγν ηεο είλαη λα εμεηάζεη 

ηε δηδαζθαιία, φρη σο πξαθηηθή ηερληθή βγαικέλε απφ ηελ εκπεηξία ή σο ζέκα 

ςπρνινγηθφ, αιιά σο πξφβιεκα θαζαξά θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ (Παπαλνχηζνο, 

1936: 197). Ζ αλάιπζε ηνπ Παπαλνχηζνπ εκκέλεη πνιχ ζε θηινζνθηθά δεηήκαηα 

φπσο απηφ ηνπ Ηδεαιηζκνχ50.  

ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν γίλνληαη επίζεο αλαθνξέο ζηνλ Kerschensteiner, ζηνλ 

Spranger, ζηνλ Litt, ζηνλ P. Natorp, ζηνλ Πιάησλα θαη ζηνλ Kant. Ο Παπαλνχηζνο 

πεξηγξάθεη ηηο θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ Liebert, αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη ε 

εχξεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο «Φηινζνθίαο ηεο Παηδείαο». Σν έξγν ηνπ ηειεπηαίνπ 

πεξηγξάθεηαη σο κηα πνιχ θαιή πξνζπάζεηα λα νξηνζεηεζνχλ έλλνηεο φπσο ε αγσγή, 

ε δηδαζθαιία θαη ε παηδεία. Πεξαηηέξσ αλαθνξέο ζην πεξηερφκελν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, νη νπνίεο γίλνληαη ζην άξζξν απηφ, ζεσξψ φηη είλαη ηδηαίηεξα 

εμεδεηεκέλεο θαη απέρνπλ απφ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, γη απηφ δελ 

αλαιχνληαη πεξηζζφηεξν.  

Σν δεχηεξν πνιχ ζχληνκν άξζξν ηνπ Παπαλνχηζνπ (ζει. 298 ζην πεξηνδηθφ) 

παξνπζηάδεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ην βηβιίν «Γεληθή Φπρνινγία, ηνκ.1
νο

: Ζ ζεκειηψδεο 

ιεηηνπξγία ηεο γλψζεσο εηο ηαο εμειηθηηθάο απηήο κνξθάο» ηνπ Πνπικέληε. ε απηφ ν 

έιιελαο παηδαγσγφο αλαγλσξίδεη ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξηδίνπ, 

ηδηαίηεξα γηα ηνπο κειινληηθνχο δαζθάινπο πνπ ελδηαθέξνληαη νπζηαζηηθά γηα ηε 

κειέηε ησλ ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Καηαθξίλεη φκσο ηε γιψζζα ζηελ νπνία 

είλαη γξακκέλν ην έξγν, ραξαθηεξίδνληάο ηελ θαζαξεχνπζα πνπ δελ είλαη απιή θαη 

νκαιή αιιά ηδηαίηεξα πεξίπινθε θαη δπζθνινλφεηε.  

Δθηφο απφ ην θνκκάηη ηεο γιψζζαο, ζην νπνίν δίλεη έκθαζε ν Παπαλνχηζνο 

ζην δεχηεξν άξζξν ηνπ, απηφ ζην νπνίν αμίδεη λα ζηαζνχκε είλαη θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ βηβιίσλ πνπ επηιέγεη λα ζρνιηάζεη. Σν ηειεπηαίν είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηα 

επξχηεξα θηινζνθηθά θαη επηζηεκνληθά ηνπ ελδηαθέξνληα51. Πξάγκαηη ηφζν ν 

Παπαλνχηζνο φζν θαη ν Κνπληνπξάο, κέζσ ηνπ πεξηνδηθνχ Παηδεία, δίλνπλ έκθαζε 

ζε επηζηήκεο φπσο ε ςπρνινγία θαη ε θηινζνθία θαη ζην πψο απηέο ζα κπνξέζνπλ λα 

δξάζνπλ επηθνπξηθά θαη βνεζεηηθά ζηελ παηδαγσγηθή ηνπο πξαθηηθή. Γελ είλαη 

θαζφινπ ηπραίν φηη ε Παηδεία, ζηνπο ιίγνπο κήλεο πνπ θπθινθφξεζε, αθηέξσζε 

πνιιέο θνξέο ρψξν ζηηο ζειίδεο ηεο γηα έξεπλεο θαη επίθαηξα ζέκαηα ησλ επξχηεξσλ 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ θαη δελ έκεηλε πξνζθνιιεκέλε κφλν ζε θαζαξά 

παηδαγσγηθά θαη γισζζηθά δεηήκαηα52. 

Ζ αλάιπζε ηεο ελφηεηαο ζπλερίδεηαη κε ην ζχληνκν άξζξν ηνπ Θ. Ξχδε «Σν 

Βηβιίν – Βηβιηνθξηζία – Διιεληθή Βηβιηνγξαθία» (ζει. 238 – 240 ζην πεξηνδηθφ) ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ πξσηνβνπιία ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο λα εθδψζεη επί 4 

ζπλαπηά έηε (1931 – 1934) κηα ζεηξά μέλσλ έξγσλ («Θεσξία θαη ηζηνξία ηεο 

Βηβιηνγξαθίαο» ηνπ λάηδεξ, «Καλφλεο ηνπ Αιθαβεηηθνχ θαηαιφγνπ ησλ Ηηαιηθψλ 

Γεκνζίσλ Βηβιηνζεθψλ», «Καλφλεο ηνπ Αιθαβεηηθνχ Καηαιφγνπ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

                                                           
50 Γηα ηνλ Ηδεαιηζκφ βιέπε ππνζεκείσζε 38 ζειίδα 124.  

 

51 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δεο ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγγξαθέα. 

52 Αλαιπηηθφηεξα ζηελ ελφηεηα Δπηζηεκνληθά: Φηινζνθία, Φπρνινγία, Ηζηνξία, Ηαηξηθή. 
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Βξεηαληθνχ Μνπζείνπ» θ.ά.) κε θχξην ζέκα ηε ζεσξία θαη ηε ζσζηή πξαθηηθή ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο επηζηήκεο ηεο βηβιηνζεθνλνκίαο. θνπφο 

ηνπ ηδξχκαηνο, θαηά ηνλ αξζξνγξάθν, είλαη ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο γηα ηε 

αλάπηπμε αλάινγεο βηβιηνγξαθηθήο θίλεζεο θαη εληφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ.  

Ο Ξχδεο καο πιεξνθνξεί θαη γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ 

ζηελ παξαπάλσ πξνζπάζεηα ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ε νπνία επηκειήζεθε κηα ζεηξά 

εληππσζηαθψλ θαη πνιπηειψλ εθδφζεσλ ησλ παξαπάλσ έξγσλ (Ξχδεο, 1936: 239)53.  

Με αθνξκή ην άξζξν απηφ ηνπ Ξχδε, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη κε 

ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο θαη ησλ νξζψλ βηβιηνγξαθηθψλ 

αλαθνξψλ, θαηά ηε ζπγγξαθή εξγαζηψλ επηζηεκνληθνχ ή θηινινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, είρε αζρνιεζεί εθηελψο ν Μ. Κνπληνπξάο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπ ζην Γ.Θ.Θ., αιιά θαη ζην ζχληνκν πέξαζκά ηνπ σο κέινο ηνπ 

Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο ηελ πεξίνδν 1930 – 1932. 

Αλαιπηηθά γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Κνπληνπξά ζηα παξαπάλσ ζέκαηα, θαη 

γεληθφηεξα ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ θιίκαηνο ππέξ ηνπ βηβιίνπ θαη ηνπ 

δηαβάζκαηνο, αλαθέξζεθα θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ άξζξνπ «Σν δηάβαζκα θαη ην 

γξάςηκν» (ζει. 282 – 286 ζην πεξηνδηθφ) ην νπνίν ελέηαμα ζηελ ελφηεηα «Άξζξα 

πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο» (δεο ζρεηηθφ ππνθεθάιαην ηεο εξγαζίαο). Δπίζεο, ζε πνιιά 

άξζξα ηεο ελφηεηαο «Βηβιηνθξηηηθέο», νη αξζξνγξάθνη ηνπ πεξηνδηθνχ δελ 

                                                           
53 Ζ ηζηνξία ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο θαη ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ είλαη θνηλή θαη αλάγεηαη ζηα 

πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο 

Διιάδνο (ΔΒΔ) ηδξχζεθε ηππηθά κε ην Γηάηαγκα πνπ εθδφζεθε ζηηο 15 Μαΐνπ 1832 κε ηελ επσλπκία 

"Γεκνζία Βηβιηνζήθε" θαη κε Γηεπζπληή ην Γεψξγην Γελλάδην, πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν ηνπ "Δπηζηάηνπ".  

Οη πξψηεο ζθέςεηο πεξί ζρεκαηηζκνχ Δζληθήο Διιεληθήο Βηβιηνζήθεο δεκνζηεχηεθαλ απφ ην 

θηιέιιελα Η. Μάγεξ ζε άξζξν ηνπ ζηα Διιεληθά Υξνληθά ηνπ Μεζνινγγίνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1824. 

Ζ ηδέα πινπνηήζεθε ην 1829 απφ ηνλ Κπβεξλήηε Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ν νπνίνο ζπκπεξηέιαβε ηε 

Βηβιηνζήθε καδί κε ηα άιια πλεπκαηηθά Ηδξχκαηα – ρνιεία, Δζληθφ Μνπζείν, Δζληθφ Σππνγξαθείν 

– ζην Οξθαλνηξνθείν ηεο Αίγηλαο θαη αλέζεζε ηελ επηζηαζία ηεο ζηνλ Αλδξέα Μνπζηνμχδε, 

Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ, Έθνξν θαη Γηεπζπληή ηνπ Δζληθνχ Μνπζείνπ, Έθνξν 

ηνπ Κεληξηθνχ ρνιείνπ θ.ι.π. 

ην ηέινο ηνπ 1830 ε Βηβιηνζήθε, πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηνλ ίδην ην Μνπζηνμχδε σο Δζληθή 

Βηβιηνζήθε, αξηζκνχζε 1.018 ηφκνπο εληχπσλ βηβιίσλ πνπ είραλ καδεπηεί κεηά απφ έθθιεζε ησλ 

Αξρψλ πξνο φινπο ηνπο Έιιελεο θαη θηιέιιελεο, πξνο ηνπο δηνηθεηέο θαη πξνο ηηο κνλέο ηεο ρψξαο.  

Σν 1834 ε Βηβιηνζήθε κεηαθέξζεθε ζηε λέα πξσηεχνπζα ηνπ Κξάηνπο ηελ Αζήλα θαη ζηεγάζηεθε 

πξνζσξηλά ζην θηίζκα ηνπ Λνπηξνχ (ζηε Ρσκατθή Αγνξά) θαη αξγφηεξα ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Διεπζεξίνπ (δίπια ζηε Μεηξφπνιε) θαη ζε άιια θηίξηα. Παξάιιεια κε ηελ θξαηηθή κέξηκλα γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο κε αγνξέο ηδησηηθψλ βηβιηνζεθψλ, φπσο απηή ηνπ Γεκ. Πνζηνιάθα (1.995 ηφκνη), ε 

Βηβιηνζήθε δέρηεθε πνιιέο δσξεέο βηβιίσλ φπσο απηέο ησλ Υξηζηφθ. θαη Κσλζη. αθειιαξίνπ 

(5.400 ηφκνη), ηνπ Μάξθνπ Ρεληέξε (3.401 ηφκνη) θ.ά. Σν 1842 ε Γεκφζηα Βηβιηνζήθε (κε 35.000 

ηφκνπο) ελνπνηήζεθε κε ηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (15.000 ηφκνπο) θαη ζπζηεγάζηεθαλ καδί 

κε ηε Ννκηζκαηηθή πιινγή ζην λέν θηίξην ηνπ Οζψλεηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

Πξψηνο Έθνξνο (Γηεπζπληήο) νξίζηεθε ν Γεψξγηνο Κνδάθεο – Σππάιδνο, ν νπνίνο παξέκεηλε ζηε 

ζέζε απηή σο ην 1863. Σελ επνρή απηή ε Βηβιηνζήθε εκπινπηίζηεθε κε ζεκαληηθέο δσξεέο ζπάλησλ 

μελφγισζζσλ βηβιίσλ, πξνεξρφκελεο απφ βαζηιείο θαη εγεκφλεο ρσξψλ ηεο Δπξψπεο.  

Με ην βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνπ 1866 νη δχν Βηβιηνζήθεο ζπγρσλεχηεθαλ θαη δηνηθεηηθά ζε κία κε ηνλ 

ηίηιν "Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο Διιάδνο". ηηο 16 Μαξηίνπ 1888 ηέζεθε ν ζεκέιηνο ιίζνο ηνπ  

λενθιαζηθνχ καξκάξηλνπ θηεξίνπ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηνπο Κεθαιινλίηεο αδειθνχο Παλαγή, 

Μαξίλν θαη Αλδξέα Βαιιηάλν. Ζ βηβιηνζήθε παξέκεηλε ζην θηήξην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κέρξη ην 

1903, νπφηε κεηαθέξζεθε ζην λέν ιακπξφ θηήξην, πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ην Θεφθηιν Υάλζελ θαη 

νηθνδνκήζεθε κε γεληθή επίβιεςε ηνπ Δξλέζηνπ Σζίιιεξ (πιεξνθνξίεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηεο Δζληθήο Βηβιηνζήθεο ηεο Διιάδνο, http://www.nlg.gr/).  

 

http://www.nlg.gr/
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παξαιείπνπλ λα θάλνπλ αλαθνξέο ζηελ ζσζηέο βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο ησλ 

έξγσλ πνπ ζρνιηάδνπλ απφ ηηο ζειίδεο ηεο Παηδείαο54.  

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε γηα αθφκε κηα θνξά ηε ζεκαζία πνπ έρεη 

ηφζν γηα ηνλ εθδφηε ηνπ πεξηνδηθνχ φζν θαη γηα ηνπο αξζξνγξάθνπο ηνπ ην βηβιίν, κε 

φηη ζπλεπάγεηαη απηφ σο πξνο ηε ζσζηή γξαθή θαη γιψζζα ηνπ θαη ηελ επηζηεκνληθά 

νξζή έθδνζή ηνπ, θαζψο θαη ην δηάβαζκα, σο ςπραγσγία, ελεκέξσζε, κέζν 

κφξθσζεο θαη θαιιηέξγεηαο ησλ αηφκσλ. 

ην επφκελν άξζξν ηεο παξνχζαο ζεκαηηθήο ελφηεηαο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ 

Κ. Γεσξγνχιε (ζει. 295 – 297 ζην πεξηνδηθφ) ην έξγν ηνπ Π. παλδσλίδε55 

«Δηζαγσγή ζηελ Αξραία Διιεληθή Σξαγσδία», κε ρξνλνινγία έθδνζεο 1935 ζηε 

Θεζζαινλίθε.  

Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν, πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Γεσξγνχιε, είλαη κηα 

πξαγκαηεία κε αληηθείκελν κειέηεο ηελ ειιεληθή ηξαγσδία. ηηο ζειίδεο ηνπ ν 

παλδσλίδεο θαηαζέηεη κηα ηζηνξηθά εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα γηα ηελ ηξαγσδία σο 

πνηεηηθφ θαηλφκελν, ζπλδένληάο ηελ κε ηελ επξχηεξε ζεψξεζε ηεο ηέρλεο ηνπ 

ζεάηξνπ ζηελ αξραία Διιάδα θαη κε ηηο επηξξνέο πνπ δέρηεθε σο δσληαλφ θαη 

ζπλερψο πξνζαξκνδφκελν ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο ηνπ, 

πνιηηηζκηθφ θαηλφκελν. Ο παλδσλίδεο θαηαπηάλεηαη ζε βάζνο κε ηα δηαθνξεηηθά 

είδε ηξαγσδίαο, ζπγθξίλεη ηξαγηθνχο πνηεηέο, αλαδεηά ηηο επηξξνέο ηνπο θαη 

παξνπζηάδεη ηε κεηεμέιημε θαη άιισλ κνξθψλ ηέρλεο φπσο ηεο πνίεζεο, ηνπ ρνξνχ 

θαη ηεο κνπζηθήο, πάληα ζε αιιεινεπίδξαζε κε ηελ ηξαγσδία (Γεσξγνχιεο, 1936: 

296).  

Σν πεξηερφκελν ηφζν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ φζν θαη ηνπ άξζξνπ πνπ καο 

ην παξνπζηάδεη είλαη ηδηαίηεξα εμεδεηεκέλν, κε αλαθνξέο ζε ζεαηξηθά θαη ηζηνξηθά 

δεηήκαηα (αξραίαο θιαζηθήο πεξηφδνπ), ηα νπνία δελ αθνξνχλ ηελ παξνχζα έξεπλα. 

Απηφ ην νπνίν κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε γη απηφ ην άξζξν είλαη ε επηβεβαίσζε πνπ 

καο παξέρεη γηα αθφκε κηα θνξά, ηεο ζθαηξηθήο θαη πνιχπιεπξεο ζεψξεζεο πνπ είρε 

ην πεξηνδηθφ Παηδεία πάλσ ζε δεηήκαηα ηέρλεο, αθφκε θαη εμεδεηεκέλσλ γηα ην επξχ 

θνηλφ.  

Δπίζεο, ε χπαξμε άξζξσλ ζηε Παηδεία πνπ αζρνινχληαη κε ην αξραίν ζέαηξν 

δελ είλαη ηπραία. ρεηίδεηαη κε ηηο λεαληθέο αλεζπρίεο ηνπ Κνπληνπξά θαη ηελ 

ηδηαίηεξε αγάπε ηνπ γηα ην ζέαηξν, αξραίν θαη ζχγρξνλν. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 

σο θνηηεηήο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1911 – 1912 δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ Ννπκάο 

δχν δηθά ηνπ δξάκαηα ηνλ «Άξξσζην» θαη ην «Μπαιζακσκέλν Αγφξη», ελψ ην 1913 

κεηέθξαζε ζηε δεκνηηθή θαη παξνπζίαζε καδί κε άιινπο εξαζηηέρλεο εζνπνηνχο ηνλ  

«Οηδίπνδα Σχξαλλν» ηνπ νθνθιή ζην θνηλφ ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ Γέξα 

Μπηηιήλεο (Καξάκελαο, 2005: 21 – 22). Δπίζεο, ην 1920 εμέδσζε ην έξγν «Ο 

πνηεηήο Γξππάξεο – Ζ θξηηηθή δέθαηε Μνχζα», ζην νπνίν αζρνιήζεθε εθηελψο κε ην 

πνηεηηθφ θαη ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ έιιελα ινγνηέρλε (Κνπληνπξάο, 1920: 1 – 2). Ο 

Γξππάξεο ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο κε ηηο 

ζεσξνχκελεο πιένλ σο θιαζηθέο κεηαθξάζεηο ηνπ ησλ αξραίσλ ηξαγσδηψλ θαη γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν έγηλε γλσζηφο πεξηζζφηεξν σο κεηαθξαζηήο. ηελ πεξίνδν κάιηζηα 

                                                           
54 ρεηηθέο αλαθνξέο ζηελ αλάιπζε ηνπ άξζξνπ ηνπ Γεσξγνχιε: «Αξηζηνηέινπο Πξψηε Φηινζνθία – 

Σα κεηά ηα θπζηθά – Δηζαγσγή θαη εξκελεία». 

55 Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηνλ Πέηξν παλδσλίδε ζηα παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο κε ηα βηνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπγγξαθέσλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο Παηδείαο.  
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
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ησλ ζπνπδψλ ηνπ, θαη ζηα πιαίζηα θξνληηζηεξηαθνχ καζήκαηνο, ππέβαιε κεηάθξαζε 

ηεο Ηθηγέλεηαο ηνπ Δπξηπίδε. Μεηέθξαζε επίζεο έξγα μέλνπ ξεπεξηνξίνπ αιιά θαη 

άιινπο αξραίνπο έιιελεο ζπγγξαθείο (Υαηδεθψηεο, 1972: 133 – 134). ζν γηα ηε 

ζεκαζία πνπ πξνζέδηλε ν Κνπληνπξάο γεληθά ζηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ έρνπκε 

αλαθεξζεί εθηελψο ζηνλ ζρνιηαζκφ ηνπ άξζξνπ «ρνιείν θαη Σέρλε – Γηα ην παηδηθφ 

ηρλνγξάθεκα» ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Άξζξα πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο». 

Σν ηειεπηαίν άξζξν πνπ καο απαζρνιεί ζε απηή ηε ζεκαηηθή ελφηεηα είλαη 

γξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ Κνπληνπξά (ζει. 298 – 299 ζην πεξηνδηθφ), ν νπνίνο 

ζρνιηάδεη ηελ εθδνηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Γηψξγνπ Βαιέηα56 ζηα ιεγφκελα «Νέα 

Λεζβηαθά Γξάκκαηα» (ηίηινο θαη ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ). πγθεθξηκέλα, ν Κνπληνπξάο 

εθζεηάδεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Βαιέηα λα αλαδείμεη ηελ ιεγφκελε Αηνιηθή ρνιή, ε 

νπνία έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ ηδηαίηεξε παηξίδα ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη ηνπ Βαιέηα, 

ηελ Μπηηιήλε57. 

                                                           
56 Δθηελήο αλαθνξά ζηνλ Γηψξγν Βαιέηα γίλεηαη ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο φπνπ παξαηίζεηαη ε 

βηνγξαθία ηνπ. 

57 Ζ Αηνιηθή ρνιή  

Οη ηέζζεξηο ζπγγξαθείο (Φψηεο Κφληνγινπ, Ζιίαο Βελέδεο, ηξαηήο Μπξηβήιεο, ηξαηήο Γνχθαο) νη 

νπνίνη ζπλζέηνπλ ηελ ιεγφκελε Αηνιηθή ρνιή ήηαλ γελλεκέλνη ζηε Λέζβν θαη ζηα κηθξαζηαηηθά 

παξάιηα. Έδεζαλ ηελ νδπλεξή εκπεηξία ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. Δίραλ έληνλνπο δεζκνχο 

κεηαμχ ηνπο, ήηαλ ζρεδφλ ζπλνκήιηθνη κε θνηλά βηψκαηα. Πξφθεηηαη γηα κηα ζρνιή πνπ δηακνξθψζεθε 

ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν, ζην πιαίζην κηαο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ηζηνξηθήο πεξηφδνπ 

(ηεο κηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο). Καη νη ηέζζεξηο είδαλ ηε κπζηζηνξηνγξαθία σο ηξφπν γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ θαη λα θξαηήζνπλ δσληαλά ζηε κλήκε ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα. Πνιιά έξγα ηνπο 

αληηκεηψπηδαλ, κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν, θνηλσληθά θαη/ή ηδενινγηθά ζέκαηα θαη ηα πεξηζζφηεξα 

έθεξαλ έλα βαξχ ηδενινγηθφ θνξηίν (Beaton, 1996: 180).  

Ζ ζεκαηηθή ηνπο αθνξνχζε ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ, ηεο κηθξαζηαηηθήο 

θαηαζηξνθήο, ηεο πξνζθπγηάο θαη ηεο αηρκαισζίαο. Γξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζε ινγνηερληθνχο θαη 

θαιιηηερληθνχο ζπιιφγνπο ζηε Λέζβν, εμέδηδαλ εθεκεξίδεο θαη ινγνηερληθά πεξηνδηθά θαη γεληθά 

είραλ αλαπηχμεη έληνλε πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, επξχηεξα γλσζηή σο "ιεζβηαθή άλνημε/ιεζβηαθή 

αλαγέλλεζε". Ζ πξνζπάζεηα ηνπο ζπλερίζηεθε ζηελ Αζήλα (ιφγσ εθπαηξηζκνχ), ζην πιαίζην ηεο 

γεληάο ηνπ '30.  

Σξία ήηαλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο: 

Α) Ζ αθήγεζε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο: θνπφο ηνπο ήηαλ λα θξαηήζνπλ δσληαλά ζηε ζπιινγηθή 

κλήκε ηα θξίζηκα γηα ηελ Διιάδα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ βίσζαλ (Μπξηβήιεο, Βελέδεο, Γνχθαο). Ζ 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ην πεηχρνπλ απηφ ήηαλ κε ηε κνξθή ηεο καξηπξίαο, ζε α' εληθφ 

πξφζσπν, πηζηνπνηψληαο έηζη ηελ απζεληηθφηεηα ηεο αθήγεζήο ηνπο φπνπ ε κλήκε ιεηηνπξγνχζε σο 

αλαπαξάζηαζε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο. ηα θείκελά ηνπο έθαλαλ ρξήζε εκεξνινγηαθψλ θαη 

απηνβηνγξαθηθψλ αθεγεκαηηθψλ κνξθψλ. Άιια θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ζην έξγν ηνπο ήηαλ 

ν αληηκηιηηαξηζηηθφο θαη αληηεξσηθφο ηφλνο, ε ακθηζβήηεζε ηνπ επηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πνιέκνπ θαη ε 

ηξαγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ηεο αλζξψπηλεο κνίξαο. Με ηα έξγα ηνπο εμέθξαδαλ ηελ αλζξψπηλε 

δηάζηαζε ηεο δνθηκαζίαο ηνπ θάζε αλζξψπνπ ζηνλ πφιεκν, ηελ ππαξμηαθή αγσλία ηνπ ζαλάηνπ, ηε 

θξίθε ηεο βίαο θαη ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ. 

Β) Γεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο απνηεινχζε ε πξνζήισζε ζηηο ειιεληθέο 

παξαδφζεηο θαη νηηδήπνηε εμέθξαδε ηελ "ειιεληθφηεηα", κε κηα νινθάλεξε λνζηαιγηθή δηάζεζε. 

Δξγαιεία έθθξαζεο απηήο ηεο δηάζεζεο απνηέιεζαλ ε ρξήζε ηεο δεκνηηθήο θαη ησλ ηνπηθψλ 

ηδηνιέθησλ. Δπξφθεηην γηα έλαλ έληνλν ελδνζθνπηθφ εζλνηηζκφ ζηνλ νπνίν ε θχζε (θχξην ζπζηαηηθφ 

εζληθήο κνλαδηθφηεηαο θαη ηδηνηππίαο) πλεπκαηηθνπνηνχληαλ θαη γηλφηαλ άπιε θαη αθεξεκέλε δχλακε 

(λεζηά, Αηγαίν), κε ηαπηφρξνλε ζζελαξή αληίδξαζε ζε θάζε μελφθεξην λεσηεξηζκφ. 

Γ) Σξίην ζηνηρείν πνπ ραξαθηήξηδε ηελ Αηνιηθή ρνιή ήηαλ ν ξεαιηζκφο θαη ν ιπξηζκφο ηεο. Ζ 

κέζνδνο κέζσ ηεο νπνίαο εθθξάζηεθε απηφ ήηαλ ε ρξήζε παιαηψλ ηερληθψλ, ήδε δνθηκαζκέλσλ ζηελ 

επξεία ινγνηερλία απφ ηνλ 18ν αηψλα (ν απηνβηνγξαθηθφο ιφγνο, ηα επξήκαηα ρεηξφγξαθσλ 

επηζηνιψλ, ε ρξήζε κάξηπξα πνπ αθεγείηαη ζηνλ ζπγγξαθέα ηελ ηζηνξία ηνπ ρσξίο λα θαίλεηαη ε 

επέκβαζε ηνπ ηειεπηαίνπ). Χζηφζν ππήξραλ θαη νξηζκέλα ιαλζάλνληα ζηνηρεία επεμεξγαζίαο 

(ηνικεξέο παξνκνηψζεηο, δεθηηθή εηξσλεία, ηδηαίηεξα νμπκέλν γισζζηθφ αίζζεκα, αιιεπάιιειεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=35
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=22
http://www.greek-language.gr/Resources/literature/education/literature_history/search.html?details=63
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Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε ζηα βηνγξαθηθά ηνπ Βαιέηα ζην 

παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο εληνπίδνπκε πνιιά θνηλά ζεκεία ηνπ ίδηνπ κε ηνλ Μ. 

Κνπληνπξά ζην θνκκάηη ησλ γισζζηθψλ θαη ινγνηερληθψλ αλεζπρηψλ ηνπο. 

πκπαηξηψηεο νη δπν ηνπο, έρνληαο πεξάζεη ηα παηδηθά ηνπο ρξφληα ζην λεζί ηεο 

Λέζβνπ (κε θάπνηα δηαθνξά ειηθίαο), γαινπρήζεθαλ ζε παξφκνην πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ. Σφζν ν Βαιέηαο, φζν θαη ν Κνπληνπξάο βίσζαλ ηελ καηαίσζε ηεο 

Μεγάιεο Ηδέαο (ν δεχηεξνο κε ηνλ πην ζθιεξφ ηξφπν, σο ζηξαηηψηεο). Με δηαθνξά 

θάπνησλ ρξφλσλ επέζηξεςαλ θαη δίδαμαλ θαη νη δπν ζηελ παηξίδα ηνπο σο κάρηκνη 

εθπαηδεπηηθνί, ν κελ Κνπληνπξάο ηελ θξίζηκε πεξίνδν κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή (1923 αιιά θαη λσξίηεξα θαηά δηαζηήκαηα, δεο ζχληνκε βηνγξαθία ηνπ 

Κνπληνπξά ζην ζρεηηθφ θεθάιαην), ν δε Βαιέηαο ιίγν πξηλ ηελ πεξίνδν ηεο έθδνζεο 

ηεο Παηδείαο (αιιά θαη κεηά, 1935 – 1939), επνρή πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ έληνλε 

πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή αζηάζεηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  

 Δπίζεο, κε ην έξγν δεκνηηθηζηψλ ζπγγξαθέσλ πνπ απνηέιεζαλ πξσηεξγάηεο 

ζηε ρξήζε ηεο ιατθήο γιψζζαο αζρνιήζεθαλ θαη νη δπν. Ο Βαιέηαο ζε φιε ζρεδφλ 

ηελ εθδνηηθή ηνπ πνξεία, κε απνθνξχθσκα ηελ  εθδνηηθή ηνπ ζεηξά «Νενειιεληθή 

Βηβιηνζήθε», ν δε Κνπληνπξάο αξρηθά κε ην έξγν ηνπ αθηεξσκέλν ζηνλ Γξππάξε 

(1920 – δεο αλαθνξά ζην ζρνιηαζκφ ηνπ άξζξνπ ηνπ Π. παλδσλίδε «Δηζαγσγή ζηελ 

Αξραία Διιεληθή Σξαγσδία» ζηελ ίδηα ζεκαηηθή ελφηεηα) αιιά θαη αξγφηεξα κέζα 

απφ ηηο ζειίδεο ηεο Παηδείαο. Αθφκε, θαη νη δπν ππήξμαλ ππέξκαρνη ηνπ 

δεκνηηθηζκνχ, ν Βαιέηαο κέζα απφ ηηο επηινγέο πνπ έθαλε ζε φιε ηελ εθδνηηθή θαη 

ζπγγξαθηθή ηνπ πνξεία, ν Κνπληνπξάο απφ ηηο δεκφζηεο ηνπνζεηήζεηο θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπ επηινγέο ζε φιε ηνπ ηελ δσή. Καηαλννχκε ινηπφλ απφ φια ηα 

παξαπάλσ, ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ηειεπηαίνπ γηα αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπ πξψηνπ. 

Δίραλ θνηλά βηψκαηα, ινγνηερληθέο θαη ζπγγξαθηθέο αλεζπρίεο θαη ηδενινγηθά 

ζπλέπηπηαλ σο πξνο ην γισζζηθφ δήηεκα.   

 

2.9. Θ) Άξζξα πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο 
ηελ ελφηεηα απηή (ηειεπηαία ζχκθσλα κε ηελ νκαδνπνίεζε πνπ έθαλα) ελέηαμα 6 

κηθξά άξζξα ηα νπνία ιφγν ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπο (θπξίσο αθηεξψκαηα ζε πξφζσπα, 

γεγνλφηα, ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο) δε δχλαηαη λα εληαρζνχλ ζε άιιεο ζεκαηηθέο 

ελφηεηεο κε πην ζηνρνπνηεκέλε ζεκαηνινγία, έρνπλ φκσο εμίζνπ ζεκαληηθφ 

ελδηαθέξνλ αθνχ παξνπζηάδνπλ ζέζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ ζε επίθαηξα δεηήκαηα θαη 

δείρλνπλ ηελ άκεζε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο. Πξφθεηηαη γηα θείκελα ηα νπνία γξάθηεθαλ σο επί ην 

πιείζηνλ απφ ηνλ Μ. Κνπληνπξά, ελψ θάπνηα άιια δελ αλαθέξνπλ ζπγγξαθέα58.  

                                                                                                                                                                      
επεμεξγαζίεο, εθθξαζηηθή "σξαηνιαηξία"), ηα νπνία ππνδήισλαλ ην αληίζεην, ηε ζηάζε ηνπ 

ζπγγξαθέα απέλαληη ζηνλ πφιεκν, ηνλ ζάλαην, ηε θχζε θαη ηε δσή. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία 

ελφο ζπλδπαζκνχ απζεληηθφηεηαο θαη κπζνπιαζίαο, ξεαιηζκνχ θαη έληνλεο ηκπξεζηνληζηηθήο ιπξηθήο 

έθθξαζεο.  

Οη ζπγγξαθείο ηεο Αηνιηθήο ρνιήο πέηπραλ λα κεηαθέξνπλ κελχκαηα αληηπνιεκηθνχ θαη αληηεξσηθνχ 

ραξαθηήξα, ράξε ζηελ έκθαζε πνπ έδεημαλ ζηνλ άλζξσπν θαη ηελ αηνκηθή εκπεηξία ηνπ πνιέκνπ. 

Δπίζεο, ζπληνλίζηεθαλ κε ηνπο λένπο ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο γεληάο ηνπο θαη ην αίηεκά 

ηνπο ελζσκαηψζεθε ζην θπξίαξρν αίηεκα ηεο "ειιεληθφηεηαο", ην νπνίν φκσο ηνπο θξάηεζε καθξηά 

απφ ηα επξσπατθά ινγνηερληθά πξφηππα θαη απφ ηνικεξφηεξνπο ινγνηερληθνχο πεηξακαηηζκνχο 

(Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην - Διιεληθφο Πνιηηηζκφο, 20/5/2011). 

 

58 Γηα πεξηζζφηεξα δεο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άξζξσλ ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 
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Ζ αλάιπζε ηεο ελφηεηαο μεθηλάεη κε έλα κηθξφ άξζξν (κηαο ζειίδαο) θαηά ην 

νπνίν ν ίδηνο ν Κνπληνπξάο ζρνιηάδεη ζθσπηηθά ηελ παλεπηζηεκηαθή 

πξαγκαηηθφηεηαο ηεο επνρήο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο δηεθδηθήζεηο, κέζσ ζεηξάο 

δηακαξηπξηψλ, θνηηεηηθψλ νκάδσλ νη νπνίεο απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ηε 

βηβιηνθαπειία θαη απφ ηελ παξαηεξνχκελε δηάθξηζε εηο βάξνο θνηηεηψλ νη νπνίνη δε 

ραίξνπλ ηελ εχλνηα εηδηθψλ «γξαθείσλ επηθνηλσλίαο κεηά γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ». 

Δπίζεο, ν Κνπληνπξάο ππεξαζπίδεηαη θαζεγεηέο νη νπνίνη δέρηεθαλ ηελ 

άδηθε, θαηά ηνλ ίδην, επίζεζε ηνπ ηφηε ππνπξγνχ παηδείαο Σνπξθνβαζίιε, ρσξίο φκσο 

λα καο αλαθέξεη ηα αίηηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηέλεμεο.  

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ ν ζπληάθηεο ηνπ, δεηάεη ηελ άκεζε θάζαξζε ηνπ ρψξνπ 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ κε ηαπηφρξνλε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηνπο θαζεγεηέο γηα 

αλχςσζε ηεο παξερφκελεο παηδείαο εληφο ηνπ ηδξχκαηνο (Κνπληνπξάο, 1936: 117).  

 Ζ ελαζρφιεζε ηνπ Κνπληνπξά κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κφλν ηπραία δελ 

είλαη. O ίδηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηηεηηθήο ηνπ πνξείαο ζην παλεπηζηήκην θαη ζηε 

Φηινζνθηθή ρνιή ππήξμε ηδξπηηθφ κέινο θνηηεηηθνχ ζπιιφγνπ, ηεο «Φνηηεηηθήο 

πληξνθηάο», ζηελ νπνία κάιηζηα ήηαλ ηδηαίηεξα δξαζηήξηνο ζπληάζζνληαο ηα δειηία 

ηεο. Ξερσξηζηφ ζεκείν ηεο δξάζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπιιφγνπ απνηέιεζε ε 

δηακαξηπξία ηνπ γηα ηελ ςήθηζε ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ ζπληάγκαηνο, ζηελ 

αλαζεσξεηηθή βνπιή ηνπ 1911, ζρεηηθά κε ηελ επίζεκε γιψζζα ηνπ έζλνπο (δειηίν 

ηεο Φνηηεηηθήο πληξνθηάο κε ηίηιν «Πξνο ην ιαφ») (Κνπληνπξάο, 1976: 26). ληαο 

ινηπφλ θαη ν ίδηνο ζηα ληάηα ηνπ δξαζηήξηνο θαη καρφκελνο θνηηεηήο δε δηζηάδεη λα 

ππεξαζπηζηεί ην 1936 ηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ λεψηεξσλ γελεψλ.  
 Ο Κνπληνπξάο καο πιεξνθνξεί, αλαθεξφκελνο ζηνπο δησγκνχο θαηά 

θαζεγεηψλ απφ θπβεξλεηηθά ζηειέρε, φηη ήδε απφ ην 1931 ε θπβέξλεζε ηνπ Δι. 

Βεληδέινπ κε ππνπξγφ παηδείαο ηνλ Γ. Παπαλδξένπ ςήθηζε λφκν ζχκθσλα κε ηνλ 

νπνίν ηα δπν παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο (Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο) απνθηνχζαλ 

θπβεξλεηηθφ επίηξνπν, ν νπνίνο αζθνχζε επνπηεία ζε απηά ππέξ ηνπ εθάζηνηε 

ππνπξγνχ παηδείαο. Μάιηζηα, επφπηεο κπνξνχζε λα νξηζηεί είηε ν ίδηνο ν ππνπξγφο 

παηδείαο ή ν χκβνπινο ηεο Δπηθξαηείαο ή ζπγθεθξηκέλνο ηαθηηθφο θαζεγεηήο εθ 

ησλ δχν παλεπηζηεκίσλ ή ηέινο, έιιελαο θαζεγεηήο ζε παλεπηζηήκην ηνπ 

εμσηεξηθνχ.  

Αλ ν θπβεξλεηηθφο επίηξνπνο ήηαλ θαζεγεηήο ζε έλα απφ ηα δπν παλεπηζηήκηα 

ηεο ρψξαο κπνξνχζε λα αζθεί θαλνληθά ηα δηδαθηηθά ηνπ θαζήθνληα, δηαηεξψληαο 

ηαπηφρξνλα γξαθείν θαη ζηα δπν ηδξχκαηα (Νφκνο 5143/1931, ζην Γεκαξάο, 2009: 

174 – 175). 

Δπζχλε ηνπ θπβεξλεηηθνχ επηηξφπνπ απνηεινχζε ε παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ αθαδεκατθψλ λφκσλ. Δπίζεο, κπνξνχζε λα κεηέρεη άλεπ ςήθνπ ζηηο 

γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ θαζεγεηψλ θαη ηεο ζπγθιήηνπ θαη ζηα δπν παλεπηζηήκηα. 

Γεληθά επφπηεπε ηελ φιε ιεηηνπξγία ησλ δπν ηδξπκάησλ θαη ππέβαιε έθζεζε ζηνλ 

ππνπξγφ παηδείαο γηα φια ηα παλεπηζηεκηαθά δεηήκαηα.  

Ο λνκνζέηεο άθελε αδηεπθξίληζην ην πψο ν Δπίηξνπνο «παξαθνινπζεί» ηελ 

εθαξκνγή ησλ λφκσλ ζηα παλεπηζηήκηα. Πάλησο ν φξνο «παξαθνινπζεί» πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηε ζρεηηθή δηάηαμε (Ν.Ν. 5143/1931) ήηαλ ελδεηθηηθφο ηνπ 

ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνχ, ν νπνίνο καδί κε ηνλ Γ.Γ. 

ελίζρπαλ ηελ πξνζσπνθεληξηθή θαηεχζπλζε πνπ νξακαηηδφηαλ ε ηειεπηαία 

θπβέξλεζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ησλ ηδξπκάησλ ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  (Γεκαξάο, 2009: 174 – 175). 

Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο εξκελεχνληαη σο έθθξαζε ηεο πεξηξξένπζαο 

πεπνίζεζεο ηεο επνρήο φηη ην  παλεπηζηήκην απνηειεί ρψξν ζηνλ νπνίν ε θπβέξλεζε 
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κπνξεί λα έρεη απφιπηε εμνπζία, φπσο άιισζηε ζπλέβαηλε θαη ζηηο άιιεο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο (Γεκαξάο, 2009: 175). Απηφ ην απφιπην ζπγθεληξσηηθφ πλεχκα 

θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ν Αι. Γεικνχδνο (θαζεγεηήο ηφηε ζην παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο) θιήζεθε ζε απνινγία ην 1933, επί ππνπξγίαο Θ. Σνπξθνβαζίιε, 

επεηδή άζθεζε θξηηηθή απφ ηηο ζειίδεο ηεο εθεκεξίδαο Διεχζεξν Βήκα ζηα 

λνκνζρέδηα πνπ θαηέζεζε ν πξναλαθεξζήο ππνπξγφο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε 

Παηδαγσγηψλ Αθαδεκηψλ θαη αζηηθψλ ζρνιείσλ. πγθεθξηκέλα ζηνλ Γεικνχδν 

επηβιήζεθε ηφηε πξφζηηκν κε ηελ αηηηνινγία ηεο “παξάβαζεηο θαζήθνληνο” θαη ηεο 

“πεξί επηθξίζεσο κε αξκνδνχζεο εηο δεκφζηνλ ππάιιεινλ θαη δε θαζεγεηήλ 

παλεπηζηεκίνπ θαη παηδαγσγφλ”. Δπίζεο, παξφκνηα εξκελεχεηαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν αξγφηεξα, ηφζν ην 1935 φζν θαη επί θαζεζηψηνο Η. Μεηαμά ην 1937, ν 

Γεικνχδνο απνκαθξχλζεθε απφ ην παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο, ιφγσ ησλ 

γεληθφηεξσλ παηδαγσγηθψλ θαη γισζζηθψλ ηνπ αξρψλ, αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ ξφινπ 

πνπ είρε δηαδξακαηίζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 (Γάηνο, 2003: 

52)59. ην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηνλ Γεικνχδν θηλείηαη θαη ν Μ. Κνπληνπξάο ζην 

ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Τπεξαζπίδεηαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

ηδξχκαηνο θαη ην δηθαίσκα ησλ θαζεγεηψλ λα αζθνχλ αλεμάξηεηα ην έξγν ηνπο ρσξίο 

ηηο παξεκβάζεηο απφ ηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο (θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Γεικνχδνπ φπσο είδακε, ε παξέκβαζε πξνήξζε απφ ηνλ ίδην ππνπξγφ 

Σνπξθνβαζίιε ιίγα ρξφληα πξηλ). 

πλερίδνληαο, ν Κνπληνπξάο, ζε έλα πνιχ ζχληνκν άξζξν (κηα παξάγξαθνο κε 

ηίηιν «Σα πελεληάρξνλα ηνπ Παιακά»), κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 50 ρξφλσλ απφ 

ηελ αξρή ηεο ινγνηερληθήο δξάζεο ηνπ πνηεηή Κ. Παιακά, εμπκλεί ηε γισζζηθή, 

πνηεηηθή θαη ινγνηερληθή πξνζθνξά ηνπ έιιελα δεκηνπξγνχ θαη πξνηξέπεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην έξγν ηνπ σο κέζν 

θαιιηέξγεηαο ηεο ιατθήο γιψζζαο θαη ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο. Γεζκεχεηαη φηη 

κειινληηθά ε Παηδεία ζα αζρνιεζεί εθηελψο κε ην έξγν ηνπ Παιακά θαη ζα αλαδείμεη 

ηελ πνιηηηζηηθή θαη γισζζνινγηθή ηνπ αμία, ηηκψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο 

αγψλεο ηνπ έιιελα ινγνηέρλε. Ζ επηινγή απηή ηνπ Κνπληνπξά, λα ζηεξίμεη θαη λα 

                                                           
59 ηηο 17 Οθησβξίνπ ηνπ 1936 ν ηφηε θαζεζησηηθφο ππνπξγφο παηδείαο Κ. Γεσξγαθφπνπινο, ζε 

εγθχθιην πνπ έζηεηιε ζηα ζρνιεία κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, επηηέζεθε ζθνδξά ζηελ 

εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ηειεπηαίαο πξσζππνπξγίαο ηνπ Δι. Βεληδέινπ (ηεο νπνίαο έλαο απφ 

ηνπο εκπλεπζηέο θαη ζρεδηαζηέο ηεο ήηαλ θαη ν Αι. Γεικνχδνο αιιά θαη ν Μ. Κνπληνπξάο σο κέινο 

ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ) θαη γεληθφηεξα ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίδεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Υαξαθηεξηζηηθά ν Γεσξγαθφπνπινο αλέθεξε φηη 

«άλζξσπνη αλίθαλνη … εκθνξκνχκελνη απφ απφ ηδέαο θαη ζεσξίαο αο εηδεκηνχξγεζαλ έθθπια 

πλεχκαηα… πξνζπάζεζαλ λα ππνλνκεχζνπλ ηελ ζξεηαζθείαλ, ηελ παηξίδα θαη ηελ νηθνγέλεηαλ.» Ζ 

εγθχθιηνο έθιεηλε ππνζηεξίδνληαο φηη ε αλεπάξθεηα νξηζκέλσλ αηφκσλ, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα 

πξνπαξαζθεπήο εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο θνκκνπληζηηθψλ ζπλεηδήζεσλ, απνηέιεζαλ ηελ επί 

ζεηξά εηψλ αηηία ηεο ππνβάζκηζεο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο (Γεκαξάο, 2009: 184). Ο Γεικνχδνο 

ληψζνληαο άκεζα ζηγκέλνο απφ ηελ παξαπάλσ εγθχθιην ππέβαιε ζηνλ ππνπξγφ έληνλε δηακαξηπξία 

ηελ νπνία φκσο ν ηειεπηαίνο αγλφεζε επηδεηθηηθά. Σελ επφκελε φκσο ρξνληά ε ζπγθεθξηκέλε 

εγθχθιηνο αλαδεκνζηεχζεθε δηαλζηζκέλε κε επηπιένλ πξνθιεηηθά ζρφιηα. Ζ λέα απηή πξνθιεηηθή 

θίλεζε απφ ην θαζεζηψο Μεηαμά νδήγεζε ηνλ Γεικνχδν λα θαηαιάβεη φηη ηα πεξηζψξηα γηα ζπλέρηζε 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ζην παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο είραλ εμαλεκηζηεί. Δλ ηέιεη ν έιιελαο 

παηδαγσγφο ππέβαιε ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαίηεζε απφ ην παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 1937.  Πάλησο, ζην θείκελν ηεο παξαίηεζεο ηνπ πξνζπάζεζε λα απνθξνχζεη φζα ην θαζεζηψο ηεο 

4εο Απγνχζηνπ θαηαιφγηδε ζηνπο πξνεγνχκελνπο κεηαξξπζκηζηέο, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο αλήθε θαη 

ν ίδηνο. Τπνζηήξημε φηη νη πξνεγνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο εξγάζηεθαλ ππέξ ησλ εζληθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ ηδαληθψλ θαη ην έξγν ηνπο “ήην βαζχηαηα θαη νπζηαζηηθψηαηα θαη εζληθφλ θαη 

ζξεζθεπηηθφλ θαη εζηθφλ” (Γάηνο, 2003: 53). 
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δηαδψζεη κέζα απφ ην πεξηνδηθφ ηνπ ην έξγν ηνπ Παιακά, ζπζηξαηεχεηαη κε απηή 

άιισλ πεξηνδηθψλ (λεψηεξσλ ή παιαηφηεξσλ) ηα νπνία αλέδεημαλ ην έξγν ηνπ έιιελα 

πνηεηή θαη ινγνηέρλε. Σέηνηα ήηαλ ν Ννπκάο, ην Μπνπθέην (δεκνθηιέο ιατθφ 

πεξηνδηθφ ηνπ Μεζνπνιέκνπ), ε Μνχζα, ε Νέαο Δζηία, ην πεξηνδηθφ Ηδέα θ.ά. 

(Καγηαιήο, 2003: 310 – 314) θαη δηθαηνινγείηαη απφ ηελ γισζζηθή ζπγγέλεηα ησλ δπν 

αληξψλ (Κνπληνπξά, Παιακά)60. 

Ζ αλάιπζε ηεο ελφηεηαο Άξζξα πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο ζπλερίδεηαη κε ην άξζξν 

«ρνιείν θαη Σέρλε – Γηα ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα» ζην νπνίν ν Κνπληνπξάο 

απνθαιχπηεη ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ πξνζδίδεη ν ίδηνο ζηελ ηέρλε σο κέζν έθθξαζεο 

θαη δεκηνπξγίαο ηνπ παηδηνχ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ. Σαπηφρξνλα θάλεη κηα ζχληνκε θξηηηθή ζην γεγνλφο φηη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο Διιάδαο ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα είλαη ηειείσο παξακειεκέλν, 

γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ην πψο είλαη δηαθνζκεκέλνη νη ζρνιηθνί ρψξνη, απφ ηελ 

εηθνλνγξάθεζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ θαη απφ ηελ ειιηπή ζρεηηθή θαηάξηηζε ησλ 

ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γειψλεη φηη κειινληηθά ην ζέκα ηεο ηέρλεο ζα απνηειέζεη 

πεδίν ζπδήηεζεο κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ, θαη σο κνξθή εηζαγσγήο ζε 

απηή ηε ζπδήηεζε επηιέγεη λα αζρνιεζεί κε ην θεθάιαην παηδηθή δσγξαθηθή θαη 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. Μέζσ ηνπ άξζξνπ δίλεη ζπκβνπιέο ζηνπο γνλείο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα ην πψο ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα εθδειψζνπλ ηηο πξψηεο 

δσγξαθηθέο ηνπο αλεζπρίεο, αθνινπζψληαο κεζνδηθέο αξρέο θαη πξαθηηθά βήκαηα. 

Πξνηείλεη κέζα θαη πξνσζεί ηελ πνηθηιία επθαηξηψλ θαη ηελ αλνηρηφηεηα ζεκαηηθψλ 

επηινγψλ, ρσξίο ηε ρξήζε πξναπνθαζηζκέλσλ ζεκάησλ θαη θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ.  

Οη παξαπάλσ απφςεηο θαη πξνηξνπέο ηνπ Κνπληνπξά, κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ Παηδεία πξνο ηνπο θεδεκφλεο ησλ παηδηψλ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κφλν 

ηπραίεο δελ είλαη. Βξίζθνληαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηηο ηδενινγηθέο θαη 

παηδαγσγηθέο ηνπ ηνπνζεηήζεηο θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηεχζπλζεο ηνπ Γ.Θ.Θ. ιίγα ρξφληα πξηλ. ε απηφ ην ζρνιηθφ ίδξπκα ε ηέρλε είρε 

πξσηεχνληα ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηξηψλ, νη νπνίεο αζρνινχληαλ κε 

δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο (ρεηξνηερλίεο, δσγξαθηθή, 

γιππηηθή, ζέαηξν, πνίεζε, ινγνηερλία θ.η.ι.). Δηδηθφηεξα, νη θαιιηηερληθέο 

εθδειψζεηο ζην Γηδαζθαιείν ηελ ηξηεηία 1927 – 1930 θαηείραλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηξηψλ θαη δελ κπνξνχλ λα ηδσζνχλ σο κηα αλεμάξηεηε 

εθδήισζε πνπ δηέθνπηε ηε ξνή ηεο ζρνιηθήο δσήο. Αληίζεηα ήηαλ εληαγκέλεο ζην 

ζρνιηθφ πιαίζην θαη νξγαληθά δεκέλεο κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Ζ 

πνηεηηθή θαη ε θαιιηηερληθή δηάζεζε ήηαλ δηάρπηε ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ ζρνιείνπ, 

φπσο απνθάιππηε ν Κνπληνπξάο ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ γηα ηνλ πξννξηζκφ ηεο ηέρλεο: 

«ρη πηα ε ηέρλε γηα ηελ ηέρλε, φρη πηα ε ηέρλε ρψξνο θιεηζηφο, ζηεγαλφο, πξνζηηφο 

κφλν ζηνπο ιίγνπο θαη ζηνπο εηδηθνχο, αιιά κηα ηέρλε, πνπ κ’ φπνηα κνξθή θη αλ 

εθθξάδεηαη, λάλαη πάλσ απ’ φια έλα πξαγκαηηθφ καγλεηηθφ πεδίν θαη ηφπνο 

ζπγθηλήζεσλ γηα θάζε άλζξσπν.»  (Κνπληνπξάο, 1976: 111).  

Δπίζεο, γηα ην λφεκα ηεο έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά ζε άιιν απφζπαζκα ησλ 

γξαπηψλ ηνπ: «Καη πξψηα - πξψηα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ είλαη ηίπνηε άιιν ζηε δσή 

πνπ λ’ αλεβάδεη ηνλ άλζξσπν πάλσ απ’ ηνλ εαπηφ ηνπ, φζν ε δεκηνπξγία ηεο Σέρλεο… 

γηαηί ε Σέρλε δελ πεξηέρεη ηελ αθξφηεηα θαη ηε κνλνκέξεηα, παξά είλαη κεζφηεηα 

(«κέηξνλ») δπλάκεσλ κηαο ζηηγκήο ηεο αλζξψπηλεο πξναγσγήο θαη αλάηαζεο…» θαη 

ζπλέρηδε αλαθεξφκελνο ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο: «…Σέρλε, φκσο, 

                                                           
60 Γηα ηνλ δεκνηηθηζηηθφ αγψλα ηνπ Παιακά βιέπε ππνζεκείσζε 48 ζειίδα 136. 
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γηα καο δελ ήηαλ απιψο κάζεζε θαη δεμηνηερλία… δελ ήηαλ απιψο επηηπρία ηνπ παηδηνχ 

εθηέιεζεο… κνξθψλ ή ηφλσλ ή ινγνηερλεκάησλ πνπ λα πξνθαινχλ ηα επάξεζηα ζρφιηα 

ησλ ζεαηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ρνιείνπ καο… θη αθφκα Σέρλε δελ ήηαλ ε 

επηπφιαηε θαη απνζαπκαζηηθή ή έζησ θαη βαζχηεξα κνλάρα απφιαπζε έξγσλ ηέρλεο 

νζνδήπνηε κεγάια θη νζνδήπνηε ειθπζηηθά θη αλ ήηαλ απηά αιιά…». πλερίδεη «…ηελ 

Σέρλε ηε ζέιακε, φπσο θαη ηελ εξγαζία θαη φιε ηε δσή, έθθξαζε ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ 

θαη μεηχιηγκα ησλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ πξνο κηα κνξθή, πνπ ζ’ 

εμσηεξηθέο εηθφλεο ζα επξφβαιιε γξαθηθά ηε δηθηά ηνπ, ηελ αηνκηθή ηνπ ςπρή, δηαξθψο 

ηειεηνπνηνχκελε. Κη εδψ πηα ην λφεκα ηεο Σέρλεο εθάιππηε ην λφεκα ηεο κφξθσζεο» 

(Κνπληνπξάο ζην Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 133 – 134). 

Ζ Σέρλε ινηπφλ, ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο (ζεάηξνπ61, κνπζηθήο, ρνξνχ, 

θ.η.ι.), απνηέιεζε ηνλ θεληξηθφ άμνλα ηεο αλαλεσηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ Κνπληνπξά, 

πξνζδίδνληάο ηεο πξσηεχνληα ξφιν ζην πξφγξακκα καζεκάησλ, αιιά θαη γεληθφηεξα 

ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ηνπ, κέζα ζε κηα αδηάθνπε πξνζπάζεηά ηνπ λα 

αλνίγεη ζπλερψο θαηλνχξγηνπο δξφκνπο θαη λα θαιιηεξγεί έλα θιίκα κχεζεο ζηηο 

νκνξθηέο ηεο.   

Γεληθά, ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα απνηέιεζε κηα ειεχζεξε δξαζηεξηφηεηα ζηα 

πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ.Θ.Θ. Σν θάζε παηδί επέιεγε ηελ ηερληθή πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχζε θαη ην ζέκα αλάινγα κε ην ηη ην εμέθξαδε. Τπήξρε ζπλερήο 

παξφηξπλζε ησλ καζεηξηψλ λα παξαηεξνχλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη λα αληινχλ 

ζηνηρεία απφ απηφ. ρη ρξήζε έηνηκσλ ζθίηζσλ θαη φρη ρξήζε ράξαθα. Αληίζεηα 

πιεζψξα πνιιψλ πιηθψλ φπσο καπξνπίλαθαο, θηκσιίεο, πιάθεο, θνληχιηα, ραξηί, 

κνιχβη, ρξψκαηα, θάξβνπλν θ.η.ι. Ο Κνπληνπξάο πίζηεπε φηη κε ηε δσγξαθηθή ηα 

παηδηά πξέπεη αβίαζηα λα εθθξάδνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν θαη γη απηφ θξφληηδε 

ζην Γηδαζθαιείν λα ηνπο δίλεηαη πνιχο ρξφλνο γη απηφ. Δπίζεο, ζην παξεκθεξέο 

αληηθείκελν ηεο ρεηξνηερλίαο ε ζηφρεπζε ήηαλ ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ, θξίζεο θαη 

ππεπζπλφηεηαο ζηηο καζήηξηεο. Σέινο, γίλνληαλ πξνζπάζεηεο λα ζπλδεζεί κε ηελ 

                                                           
61 Ζ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ έπαημε πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ Γηδαζθαιείνπ επί 

δηεχζπλζεο Κνπληνπξά. Ζ θαιιηέξγεηα ζεαηξηθήο ζπλείδεζεο έγηλε παηδαγσγηθφο θαη θαιιηηερληθφο 

ζηφρνο. Αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο απαηηήζεηο θάζε ειηθίαο, ν Κνπληνπξάο επηρείξεζε κηα 

ζεσξεηηθή παηδαγσγηθή θιηκάθσζε ησλ ζεαηξηθψλ έξγσλ ηα νπνία ζα πξννξίδνληαλ γηα ηνπο καζεηέο 

θαη ζα ζπκπνξεχνληαλ κε ην θνηλσληθφ άηνκν ζαλ ςπραγσγία θαη ζαλ έλαπζκα γηα κειέηε θαη 

εκβάζπλζε. Ξεθηλψληαο απφ ην παηδηθφ ζέαηξν πνπ έβξηζθε άθζνλν πιηθφ, απφ ην παξακχζη, ηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ ηζηνξία, πεξλνχζε ζην εθεβηθφ ζέαηξν πνπ αληινχζε ην ξεπεξηφξηφ ηνπ απφ 

ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη θαηέιεγε εμειηθηηθά ζην θνζκηθφ ζέαηξν, ην νπνίν θαηλνηνκψληαο 

εγθαηλίαδε ηελ ηδέα ηνπ εζηθνχ ζεάηξνπ. Σν ηειεπηαίν είδνο ζεάηξνπ είρε βαζηθφ ζέκα ην δξάκα ηνπ 

ζεαλζξψπνπ, πιαηζησκέλν απφ πνιιή κνπζηθή θαη ζθφπεπε λα δσληαλέςεη ηελ ππέξηαηε ζπζία θαη λα 

πξνζεγγίζεη ηνλ άλζξσπν ζηελ ηδέα ηνπ Θενχ κε ηελ ελζαξθσκέλε δηδαζθαιία ησλ χςηζησλ αξεηψλ 

(αθειιαξίδνπ, 2011: 26). 

Ζ ζπλεξγαζία φισλ ησλ καζεηψλ ζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε απνηεινχζε απαξέγθιηηε αξρή ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο πνπ έθηαλαλ κπξνζηά ζην θνηλφ ήηαλ ψξηκνη θαξπνί κηαο 

αδηάζπαζηεο άζθεζεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο εξγαζίαο ησλ παηδηψλ. ηνλ ηχπν ηεο Θεζζαινλίθεο 

θηινμελήζεθε κηα επηζηνιή αξζνγξάθνπ κε ηελ ππνγξαθή Ραββίλνο ε νπνία καο πιεξνθνξεί γηα ηηο 

γηνξηέο ηνπ δηδαζθαιείνπ: «Σίπνηε ην μέλν δε βξίζθεηαη κέζα ζην πξφγξακκα ηεο γηνξηήο. Οη θσκσδίεο 

είλαη γξακκέλεο απφ ηα παηδηά. Έρνπκε ηε γλψκε πσο ην ζρνιηθφ ζέαηξν πξέπεη λα βγαίλεη απφ ηα 

παηδηά. Αξγφηεξα κπνξνχλ λα δηδαρηνχλ κεξηθά αξηζηνπξγήκαηα, κφλν. Μπξάβν! Έηζη πξννδεχνπλ ηα 

ζρνιεία θη έηζη ε ληφηε βξίζθεη ην δξφκν ηεο…» (Κνπληνπξάο, 1976: 113). 

Καη πξαγκαηηθά νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα ησλ γηνξηψλ, απφ ηελ ηερληθή ππνδνκή σο ηε θξνληίδα ηεο 

παξακηθξήο ιεπηνκέξεηαο θαη ην πξφγξακκα, απνηεινχζε έξγν ησλ καζεηψλ. Οη δάζθαινη βξίζθνληαλ 

θνληά ηνπο αιιά σο βνεζνί θαη ζπλεξγάηεο. 
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επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ κειινληηθψλ δαζθαιηζζψλ αθνχ ζα ηνπο ήηαλ 

ρξήζηκε ζηε δνπιεηά ηνπο κε ηα παηδηά (Κνπληνπξάο, 1976: 116 – 117). 

ηηο 18 Μαξηίνπ ηνπ 1936 πέζαλε ζην Παξίζη, ζε ειηθία 71 ρξνλψλ, ν Δι. 

Βεληδέινο. Με αθνξκή ηνλ ζάλαηφ ηνπ ν Κνπληνπξάο ηνπ αθηέξσζε έλα ζχληνκν 

άξζξν ζην πεξηνδηθφ Παηδεία. Δίλαη γεγνλφο φηη ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν είλαη 

ηδηαίηεξα κηθξφ, κηα κφλν ζειίδα. ηα ιίγα ιφγηα πνπ ν ίδηνο ν ζπληάθηεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ έγξαςε απνηχπσζε ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ηα πηζηεχσ ηνπ γηα ηνλ έιιελα 

πνιηηηθφ. 

Ο Κνπληνπξάο ραξαθηεξίδεη, κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ, ηνλ 

Βεληδέιν θχζε θαζαξά ειιεληθή, κε ηξαγηθά αρηιιετθά θαη νδπζζεηαθά ζηνηρεία. 

Αλαθέξεηαη ζηηο κεγάιεο αληηθάζεηο ηεο πνξείαο ηνπ, ηηο εθξήμεηο θαη ηηο ζπρλέο 

αλαθφινπζεο πξάμεηο ηνπ. Μηιάεη φκσο ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθά γηα ηνλ ραξαθηήξα 

ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ. Σελ απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ, ην κεγαιεπήβνιν ησλ 

νξακάησλ ηνπ, ηελ έκπλεπζε πνπ έδσζε ζε κεγάιε κεξίδα ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ. Καηά ηνλ Κνπληνπξά, είηε ήζνπλ ζπλνδνηπφξνο είηε ερζξφο ηνπ, φθεηιεο 

λα παξαδερηείο φηη ν Βεληδέινο απνηέιεζε ν ίδηνο φρη απιά θνκκάηη ηεο ειιεληθήο 

ηζηνξίαο αιιά ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία ηνπ έζλνπο ηηο δεθαεηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε 

κε ηα θνηλά ηνπ ηφπνπ.  Απνηεινχζε κηα θπζηνγλσκία ε νπνία θαζήισλε κε ην θχξνο 

ηεο  θαη ην μαθληθφ θελφ ηνπ άθεζε ηνπο πάληεο γχξσ ηνπ ακήραλνπο. Ο Κνπληνπξάο 

θιείλεη ην άξζξν ηνπ ιέγνληαο φηη ηνλ Βεληδέιν ζα ηνλ θξίλεη καθξνπξφζεζκα ε 

ηζηνξία, φηαλ καθξηά απφ ζπλαηζζεκαηηζκνχο θαη πάζε ζα κειεηεζεί ην ζχλνιν ηνπ 

έξγν ηνπ (Κνπληνπξάο, 1936: 121).  

Ο Κνπληνπξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ πνξείαο απνηέιεζε 

άκεζν ζπλεξγάηε ηνπ Βεληδέινπ θαηά ηελ δηεηία 1930 – 1932 σο εηζεγεηήο ηνπ 

Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ ππφ ηελ ππνπξγία ηνπ Γ. Παπαλδξένπ ζηελ θπβέξλεζε 

ηνπ θξεηηθνχ πνιηηηθνχ. Μάιηζηα απνηέιεζε ηνλ θχξην ζρεδηαζηή ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ζηνηρεία γηα απηήλ ηελ πεξίνδν παξέρνληαη 

πην αλαιπηηθά ζην θεθάιαην «Κξάηνο θαη Παηδεία»). Σν φηη δέρηεθε ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε δείρλεη φηη ζπκκεξηδφηαλ ην εθπαηδεπηηθφ φξακα ηνπ Βεληδέινπ θαη ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνο λα εξγαζηεί γη απηφ.  

Πάλησο, πεγαίλνληαο αξθεηά ρξφληα πίζσ ζην 1911 θαη ζην πεξηβφεην άξζξν 

107 ηνπ ζπληάγκαηνο πνπ φξηδε σο επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο απηή ζηελ νπνία 

ήηαλ γξακκέλνη νη λφκνη θαη ην ζχληαγκα (θαζηεξψλνληαο ζηελ νπζία ηελ 

θαζαξεχνπζα) πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ν Κνπληνπξάο δε δίζηαζε κέζα απφ δειηίν 

ηεο Φνηηεηηθήο πληξνθηάο λα ελαληησζεί ζηνλ έιιελα πξσζππνπξγφ θαη ζηηο ηφηε 

επηινγέο ηνπ. Με εκεξνκελία 28/2/1911 ε Φνηηεηηθή πληξνθηά, κε ζπληάθηε ηνλ Μ. 

Κνπληνπξά, εμέδσζε δηακαξηπξία ελάληηα ηεο ηαθηηθήο πνπ αθνινχζεζε ε 

Αλαζεσξεηηθή Βνπιή ησλ Διιήλσλ ζρεηηθά κε ην παξαπάλσ δήηεκα (Κνπληνπξάο, 

1976: 2 – 3).  

Σέινο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη θαη ν Κνπληνπξάο έραηξε ηεο εθηίκεζεο ηνπ 

Βεληδέινπ. Δθηφο απφ ην φηη ηνλ επέιεμε ζην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην πνπ αλέθεξα 

παξαπάλσ, ηνλ ππεξαζπίζηεθε θαη δεκφζηα φηαλ ρξεηάζηεθε. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαζέησ ην εμήο γεγνλφο: Δπηηξνπή Κπξηψλ ηεο Θεζζαινλίθεο παξνπζηάζηεθε 

ζηνλ Δ. Βεληδέιν δπν κήλεο αθφηνπ είρε εθδνζεί (Μάηνο ηνπ 1928) ην απαιιαθηηθφ 

πφξηζκα ηνπ Γ. Παιαηνιφγνπ (εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνχινπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο) 

ζρεηηθά κε ηε γλσζηή πεξηπέηεηα ησλ Γηδαζθαιηθψλ ζηελ νπνία είρε εκπιαθεί ν 

Κνπληνπξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ 

Θεζζαινλίθεο. Οη παξαπάλσ θπξίεο δήηεζαλ λα δνπλ ηνλ έιιελα πξσζππνπξγφ γηα 

λα ηνπ αηηεζνχλ λα απνκαθξχλεη ηνλ Κνπληνπξά απφ ην Γηδαζθαιείν. Ο Βεληδέινο 
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ηηο απέξξηςε ακέζσο ιέγνληαο ηνπο: «…εληξέπνκαη δηα ινγαξηαζκφ ζαο, θπξίαη κνπ… 

ήιζαηε εδψ δηα λα αμηψζηεηε ηη; Σελ απνκάθξπλζηλ ηνπ θ. Κνπληνπξά, ν νπνίνο 

πεξηπνηεί κεγίζηελ ηηκήλ εηο ηελ Θεζζαινλίθελ. Πεγαίλεηε.» (Βεληδέινο ζην 

Κνπληνπξάο, 1976: 29). 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ζηεθφκαζηε ζην δεχηεξν 

άξζξν πνπ θαηαηάρηεθε ζε απηή κε ηίηιν «Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν» γξακκέλν 

απφ ηνλ Μίιην Κνπληνπξά (Κνπληνπξάο, 1936: 282 – 286). ε απηφ ν έιιελαο 

παηδαγσγφο, αληαπνθξηλφκελνο φπσο ιέεη ζε πιήζνο αηηεκάησλ απφ αλαγλψζηεο ηνπ 

(δαζθάινπο θαη παιηέο καζήηξηέο ηνπ), δίλεη νξηζκέλεο γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε 

δηαδηθαζία ηνπ δηαβάζκαηνο (βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, απνδειηίσζε, ζσζηέο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, φρη αληηγξαθή αιιά θαηαλφεζε θαη εξκελεία γξαθφκελσλ) 

θαη ηνπ γξαςίκαηνο (κεζνδηθφηεηαο, ζπζηήκαηνο, πξνγξακκαηηζκνχ, ρξήζεο 

ιεμηθψλ, έκπλεπζεο απφ κεγάινπο ζπγγξαθείο), θαζψο θαη γηα ηελ αμία ηνπ βηβιίνπ 

σο κνξθσηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ κέζνπ γεληθφηεξα.  

 Μειεηψληαο ηα γξαθφκελα ηνπ Κνπληνπξά, δηαπηζηψλνπκε πνιιέο νκνηφηεηεο 

ζηηο νδεγίεο πνπ δίλεη κε ηε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ βηβιίνπ, ηεο αλάγλσζεο 

θαη ηεο επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ πνπ εθάξκνζε ν ίδηνο σο δηεπζπληήο ζην Γ.Θ.Θ. ηελ 

ηξηεηία 1927 – 1930, θαζψο θαη ζε απηήλ πνπ πξνζπάζεζε λα ζεζκνζεηήζεη σο 

εηζεγεηήο ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ ην δηάζηεκα 1930 – 1932.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα βηβιία ζην Γ.Θ.Θ. θαηείραλ μερσξηζηή ζέζε ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ καζεηξηψλ. Ο Κνπληνπξάο πίζηεπε βαζηά ζηε κεγάιε απνζηνιή 

ηνπ βηβιίνπ σο κνξθσηηθνχ κέζνπ πνπ αλνίγεη ηηο πφξηεο γηα ηε γλψζε θαη ηελ 

πξφνδν. πλερήο επηδίσμε ηνπ απνηεινχζε ε αλάγλσζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ 

βηβιίσλ απφ ηα θνξίηζηα. Γη απηφ πξνζπαζνχζε λα ηνπο δεκηνπξγήζεη θίλεηξα πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. πσο γξάθνπλ νη καζήηξηεο ηνπ: «… άλνημε ινηπφλ ηελ παιηά 

θαη εξκεηηθά θιεηζηή βηβιηνζήθε… ζαλ πξσηφξζε ζην ρνιείν καο…» (Κνπληνπξάο, 

1976: 99).  

Σν ζρνιείν πξνκεζεχνληαλ ζπλερψο λέεο εθδφζεηο βηβιίσλ θαη έηζη 

πινπηίζηεθαλ νη βηβιηνζήθεο ηνπ κε πνιιά παηδαγσγηθά, επηζηεκνληθά αιιά θαη 

ινγνηερληθά έξγα. Δπηπιένλ κε θξνληίδα ηνπ δηεπζπληή ηα βηβιία θαηαηάρηεθαλ ζε 

θαηεγνξίεο: παηδαγσγηθά, (Πεζηαιφηζη, Μνληεζζφξη, Ρνπζψ, Kerschensteiner, 

Dewey θ.ά.), ςπρνινγηθά, θηινζνθηθά, ηζηνξηθά, βηβιία παηδηθήο βηβιηνζήθεο (κε 

έξγα ησλ Π. Γέιηα, Ν. Καδαληδάθεο, Δθηαιηψηεο, Καξθαβίηζαο), πνηήκαηα 

(νισκφο, Κάιβνο, Παιακάο, Γξππάξεο) δεκνηηθνχ ηξαγνπδηνχ, ινγνηερληθά θ.η.ι. 

Δπίζεο, ζπληάρζεθαλ δειηία κε ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε βηβιίνπ ηα νπνία ηα ζπλφδεπαλ 

ζπλερψο. ε εηδηθφ ζεκείν ηεο θαξηέιαο ηνπ δειηίνπ ζεκεηψλνληαλ ηα νλφκαηα ησλ 

θνξηηζηψλ πνπ ην είραλ δηαβάζεη. Ζ θαηαγξαθή απηή γηλφηαλ γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο 

(ν Κνπληνπξάο ήζειε λα γλσξίδεη πηα έξγα παξνπζίαδαλ ηε κεγαιχηεξε θίλεζε 

αλάκεζα ζηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ ηνπ Γηδαζθαιείνπ. Σελ πιεξνθνξία απηή ηελ 

ζπλππνιφγηδε ζηηο κειινληηθέο ηνπ παξαγγειίεο). Κάζε ηάμε είρε εηδηθνχο 

θαηαιφγνπο βηβιίσλ νη νπνίνη είραλ επηιεγεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο 

θαηαιιειφηεξα γηα ηελ ειηθία ησλ καζεηξηψλ. Απηνί φκσο νη θαηάινγνη ήηαλ 

αλνηρηνί γηα φιεο ηηο καζήηξηεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ. Τπήξρε επηηξνπή βηβιηνζήθεο κε 

αληηπξνζψπνπο απφ φιεο ηηο ηάμεηο (εθιέγνληαλ κε ςήθν) θαη κε πξνεδξεχνπζα ηελ 

θαιχηεξε καζήηξηα ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ Γηδαζθαιείνπ. Ζ επηηξνπή ιεηηνπξγνχζε βάζε 

ζρεηηθνχ θαλνληζκνχ θαη απνηεινχληαλ απφ βηβιηνζεθάξηνπο θαη ηνπο βνεζνχο ηνπο 

πνπ ζθνπφ είραλ λα ειέγρνπλ ηελ θίλεζε ησλ βηβιίσλ ζε θάζε επηκέξνπο βηβιηνζήθε 

θαη λα βνεζνχλ ηηο καζήηξηεο πνπ αλαδεηνχζαλ θάηη ζε απηέο. Μηα άιιε 

αξκνδηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηηξνπήο ήηαλ ε παξαθνινχζεζε ηνπ ηχπνπ θαη ε 
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ελεκέξσζε γηα λέεο εθδφζεηο βηβιίσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αγνξαζηνχλ 

(Κνπληνπξάο, 1976: 99 – 102)62
. 

 Πεγαίλνληαο ιίγα ρξφληα κεηά, θαηά ηε δηεηία ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

δηαπηζηψλνπκε παξφκνηεο θαηλνηφκεο πξνηάζεηο ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ησλ 

Νέσλ Διιεληθψλ, θαζψο θαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Κνπληνπξά γηα ηα ζρνιηθά 

βηβιία ηεο ρψξαο ελ έηε 1931.  

 πγθεθξηκέλα, κειεηψληαο ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο, βιέπνπκε φηη ν Κνπληνπξάο 

πξνζπάζεζε λα εηζάγεη ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ιεμηθψλ θαη βνεζεκάησλ ηεο 

δεκνηηθήο θαη επέκελε ζηελ νξζή θσλνινγηθή θαη νξζνγξαθεκέλε ρξήζε ησλ 

δηαθφξσλ ιέμεσλ.  

Δπίζεο, ρξέσλε απμεκέλε επζχλε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη φθεηιαλ λα 

θαζνδεγνχλ θαηάιιεια ηνπο καζεηέο ζηελ αλαδήηεζε ησλ πεγψλ, ζηελ νξζή ρξήζε 

ηνπο θαη ελ ηέιεη ζην λα αγαπήζνπλ ην βηβιίν θαη λα απνθηήζνπλ κηα θαιή ζρέζε κε 

απηφ. ηα ζρνιηθά βηβιία (επίηεδεο επηιέρηεθε ζηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο απηφο ν φξνο 

θαη φρη δηδαθηηθά βηβιία, νχηε ζρνιηθά εγρεηξίδηα) έπξεπε λα ζπλππνινγίδνληαη θαη 

δηάθνξα βνεζήκαηα, θαζψο θαη ηα Διεχζεξα Αλαγλψζκαηα, ηα νπνία καδί κε ηηο 

ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο θαζηεξψζεθαλ δηα λφκνπ (λφκνο 5045 «Πεξί Γηδαθηηθψλ 

Βηβιίσλ»)  (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 227 – 238). 

 εκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηνπ λφκνπ γηα ηα ζρνιηθά βηβιία, ν νπνίνο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ήηαλ θαη ε παξάγξαθνο πνπ φξηδε ηελ ππνρξεσηηθή ίδξπζε 

ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ θαη ηελ  ππνρξεσηηθή εηζαγσγή ησλ βνεζεκάησλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ Νέσλ Διιεληθψλ ζην Γπκλάζην.  

                                                           
62 Άιιεο βαζηθέο θαηλνηνκίεο πνπ θαζηέξσζε ν Κνπληνπξάο ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Γηδαζθαιείνπ, αιιά 

θαη ζηε γεληθφηεξε δηαδηθαζία ηεο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηξηψλ κε ην βηβιίν, ήηαλ νη εμήο: α) Σα 

πλνδεπηηθά Γειηία (μερσξηζηά γηα θάζε βηβιίν), ζηα νπνία  γξάθνληαλ νη εληππψζεηο ησλ καζεηξηψλ 

απφ ην έξγν πνπ δηάβαδαλ. θνπφο ηεο θαζηέξσζεο ηνπο ήηαλ: «α) απφδεημε φηη ην βηβιίν δηαβάζηεθε, 

β) αλαγθαζηηθή αλαθεθαιαίσζε θαη βαζχηεξε, δεκηνπξγηθή ζθέςε πάλσ ζην βηβιίν, γ) ρξήζηκα γηα ηε 

ζηαηηζηηθή θαη ηε ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ, δ.) είδνο έθζεζεο, ε.) θέληξηζκα θαη άκηιια θαη πιεξνθνξίεο 

γηα η’ άιια παηδηά.» (Κνπληνπξάο ζην Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 154 – 155). Σα δειηία ησλ βηβιίσλ θαη νη 

εθζέζεηο πνπ γξάθνληαλ γη απηά δηαβάδνληαλ απφ ηνλ ίδην ηνλ Κνπληνπξά θαη αλάινγά κε ην 

πεξηερφκελφ ηνπο θαινχζε ηηο καζήηξηεο ζην γξαθείν ηνπ γηα λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο ηηο θξίζεηο ηνπο, 

πάληα ζε θιίκα ζπκβνπιεπηηθφ θαη θαζνδεγεηηθφ (Κνπληνπξάο, 1976: 102 – 103). Β) Ζ Απνδειηίσζε 

ησλ βηβιίσλ, ε νπνία γηλφηαλ κε πεξίιεςε ηνπ βηβιίνπ θαη κε παξαπνκπή ζε ραξαθηεξηζηηθά 

απνζπάζκαηα ηνπ ηα νπνία αληηγξάθνληαλ πάλσ ζην δειηίν. Ζ δηαδηθαζία απηή βνεζνχζε ζηελ 

ηαρχηεξε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαηά ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ έθαλαλ νη καζήηξηεο γηα ηηο 

εξγαζίαο πνπ ηνπο αλαζέηνληαλ. Δμάιινπ ε ρξήζε ηνπ ζρνιηθνχ εγρεηξηδίνπ δελ ήηαλ απνθιεηζηηθή 

αιιά ππήξρε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζε θάζε άιιε επηζηεκνληθή πεγή πνπ κπνξνχζε λα εληνπηζηεί. 

ηφρνο ηνπ Κνπληνπξά ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο κειινληηθήο βηβιηνζήθεο βνεζεκάησλ, θηηαγκέλε απφ 

ηα ίδηα ηα παηδηά (Κνπληνπξάο ζην Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 156 – 157). Γ) Σα Απνθφκκαηα Δληχπσλ. 

Δπεηδή ππήξρε κεγάιε έιιεηςε βηβιίσλ θαη δελ είραλ θαη ηελ νηθνλνκηθή άλεζε λα αγνξάδνπλ 

ζπλέρεηα θαηλνχξηα, νδεγήζεθαλ ζηε ζπιινγή απνθνκκάησλ απφ εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Σα 

θνκκάηηα απηά ηα θνιινχζαλ ζε ιεπηά ραξηφληα θαη ηα ηνπνζεηνχζαλ αιθαβεηηθά γηα λα 

απνηειέζνπλ αξγφηεξα ρξήζηκν βνήζεκα ζηηο εξγαζίεο ησλ καζεηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Γ) ην 

αλαγλσζηήξην ηεο βηβιηνζήθεο (πνπ είρε ηξαπέδηα ζε ζρήκα Π) ππήξραλ πνιιέο εθεκεξίδεο θαη 

πεξηνδηθά, κε θπξηφηεξα: Ο “Ννπκάο” ηνπ Γ. Σαγθφπνπινπ, “Ζ Νέα Δζηία” ηνπ Γ. Ξελφπνπινπ, “Ζ 

Αλαγέλλεζε” ηνπ Γιελνχ, “Σα Διιεληθά Γξάκκαηα” ηνπ Μπαζηηά, “Ζ δηάπιαζηο ησλ παίδσλ”, θ.ά. 

θνπφο ήηαλ, κέζσ ηεο αλάγλσζήο ηνπο, λα εηζαρζνχλ ηα παηδηά ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ (αγσγή 

ηνπ πνιίηε), αιιά θαη λα καδέςνπλ ελδηαθέξνληα άξζξα θαη θνκκάηηα απφ ηα αθηεξψκαηά ηνπο. 

Δπίζεο, νη καζήηξηεο ελεκεξψλνληαλ γηα επίθαηξα ζέκαηα ηεο επνρήο φπσο ην γισζζηθφ γηα ην νπνίν 

εμάιινπ ν δηεπζπληήο ηνπ Γηδαζθαιείνπ είρε εθθξάζεη πνιιέο θνξέο ηηο ζαθείο ζέζεηο ηνπ 

(Κνπληνπξάο ζην Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 155). 
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 Γπζηπρψο νη πξνζπάζεηεο απηέο αλαθφπεθαλ ην 1933 κε ηελ αιιαγή ηνπ 

πνιηηηθνχ ζθεληθνχ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θνξέσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο απφ ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Π. Σζαιδάξε. 
Γηαβάδνληαο φια ηα παξαπάλσ θαη ζπγθξίλνληάο ηα κε ηηο ζπκβνπιέο πνπ έδηλε 

ν Κνπληνπξάο κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο Παηδείαο ζηνπο αλαγλψζηεο, ηνπ πεξί 

δηαβάζκαηνο θαη γξαςίκαηνο, δηαπηζηψλνπκε κηα ζηαζεξφηεηα ηνπ έιιελα 

παηδαγσγνχ ζηηο αξρέο ηνπ θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ηνπ βηβιίνπ σο 

κέζνπ, εξγαιείνπ θαη θαιιηηερληθνχ έξγνπ πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ησλ παηδηψλ, λα εκπλεχζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη λα απνηειέζεη πεγή 

γλψζεο θαη ςπραγσγίαο. 

Σν ηειεπηαίν άξζξν (ζχλνςε κηθξψλ άξζξσλ) πνπ ελέηαμα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα ηηηινθνξείηαη «Ξέλε εθπαηδεπηηθή θίλεζε –  Νέα απφ ηελ Αγγιία – 

Δθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο – Αζθάιεηα ζηνπο δξφκνπο γηα ηα παηδηά. Πεξηνδηθά γηα ηε 

λεφηεηα» (ζει. 299 – 302 ζην πεξηνδηθφ, ρσξίο αξζξνγξάθν) θαη απνηειεί κηα ζεηξά 

αληαπνθξίζεσλ γηα νξηζκέλα εθπαηδεπηηθά θαη γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ην παηδί θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, φπσο ζρνιηθέο γηνξηέο, 

εθζέζεηο βηβιίνπ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηξνραία αηπρήκαηα, κέηξα νδηθήο 

αζθάιεηαο γηα παηδηά θαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε αγγιηθψλ πεξηνδηθψλ λεφηεηαο κε 

ηα δεκνθηιή ζέκαηά ηνπο (sports, θηλεκαηνγξάθνο, εμεξεπλήζεηο θ.η.ι.). Οη 

παξαπάλσ αληαπνθξίζεηο θηλνχληαη ζην γεληθφηεξν πλεχκα ηνπ πεξηνδηθνχ ην νπνίν 

πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη νξηζκέλα επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο ζέκαηα απφ ην 

εμσηεξηθφ, κε επίθεληξν ην παηδί. ε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο εξγαζίαο 

(«Δθπαίδεπζε θαη έμσ ειιεληζκφο», «Δθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα», «Δμέιημε ζηελ 

Παηδαγσγηθή Δπηζηήκε» θ.η.ι.) κειεηψληαη πην αλαιπηηθά ζέκαηα φπσο νη 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, ε έλλνηα ηεο αγσγήο ηνπ λένπ αλζξψπνπ θαη ε εμέιημε ηεο 

παηδαγσγηθήο επηζηήκεο, κε αθηεξψκαηα θαη εκπεξηζηαησκέλεο έξεπλεο ειιήλσλ θαη 

μέλσλ επηζηεκφλσλ, πάλσ πάληα ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηνδηθνχ, 

γη απηφ δε ζα ζηαζψ πεξηζζφηεξν ζε απηφ ην άξζξν, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ 

θαη γεληθφ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

πγθεληξωηηθά ζπκπεξάζκαηα 
Απφ ηε ιεπηνκεξεηαθή αλάγλσζε ησλ αλαιχζεσλ ησλ άξζξσλ αλά θαηεγνξία, φπσο 

απηά ρσξίζηεθαλ ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο, πξνθχπηεη κηα ζεηξά ζπκπεξαζκάησλ γηα 

ην πεξηνδηθφ Παηδεία, ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ, ηνλ ζθνπφ ηνπ θαη 

ηνλ ξφιν πνπ πξνζπάζεζε λα επηηειέζεη εληφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ, ζηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη 

θπθινθφξεζε γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα 

νκαδνπνηήζεθαλ αλάινγα κε ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ θαη δηαπεξλνχλ ηα 

άξζξα ηνπ πεξηνδηθνχ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: α) Πνιηηηθή Αγσγή θαη Πνιηηηθή 

Γηαπαηδαγψγεζε, β) Νέα Αγσγή θαη ρνιείν Δξγαζίαο, γ) Δθπαίδεπζε θαη 

Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή (πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηα 

άηνκα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ φπσο καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο, ζρνιείν, 

θξάηνο, παλεπηζηήκην, εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο, εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα θ.η.ι.) δ) 

Γιψζζα θαη Γισζζηθφ ζχζηεκα – ρξήζε θαη θαιιηέξγεηά ηνπο θαη ε) Πνιηηηζκφο, 

παξάδνζε θαη θνπιηνχξα ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο θαη επηδξάζεηο ηνπο ζηελ αλζξψπηλε 

θαζεκεξηλφηεηα. Ζ θχζε νξηζκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ αιιεινζπκπιέθεηαη κε άιισλ 

πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία απφ ηηο παξαπάλσ. Π.ρ. ε πνιηηηθή 

δηαπαηδαγψγεζε, ε ηέρλε θαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο, απνηεινχλ ζεκεία ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ρψξν ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο, φπσο 

απηφο δηακνξθψζεθε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ζηελ ειιεληθή παηδαγσγηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Ζ αλάγλσζε ινηπφλ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζα πξέπεη λα είλαη εληαία 

θαη λα έρεη πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα κηαο δηαθιαδηδφκελεο ελφηεηαο παξά κηα 

γξακκηθή πξνζέγγηζε κε αξρή θαη αλεμάξηεην ηέινο. 

 

1. Πνιηηηθή Αγωγή θαη Πνιηηηθή Γηαπαηδαγώγεζε 
Έλα βαζηθφ δήηεκα πνπ απαζρνιεί ην πεξηνδηθφ Παηδεία, απφ ην πξψην ηνπ άξζξν 

θαη ζπδεηείηαη θαη ζε πνιιά αθφκε ζηελ ζπλέρεηα, είλαη απηφ ηεο Πνιηηηθήο Αγσγήο 

θαη Πνιηηηθήο Γηαπαηδαγψγεζεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Απφ ηε κειέηε θαη αλάιπζε 

ηνπ πεξηνδηθνχ δηαπίζησζα κηα γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ηνπ ζπληάθηε θαη ησλ 

αξζξνγξάθσλ ηνπ λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ ελλνηψλ ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ηεο ειεπζεξίαο. Σν δεκνθξαηηθφ θαη ηαπηφρξνλα αληηθαζηζηηθφ πλεχκα ηνπ 

πεξηνδηθνχ είλαη έληνλν θαη απνθαιχπηεηαη κε δνκεκέλε επηρεηξεκαηνινγία ζε πνιιά 

άξζξα πνπ εληάζζνληαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο θαηεγνξίεο αλάιπζεο πνπ ζέζπηζα θαηά 

ηε κειέηε ηνπ πεξηνδηθνχ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Μίιηνο Κνπληνπξάο, κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο Παηδείαο 

θαη ην εηζαγσγηθφ άξζξν ηνπ, ηνλίδεη ξεηά φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ 

πεξηνδηθνχ απνηειεί απφ ηε κηα ε ζχλδεζε ηεο Αγσγήο κε ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο 

θαη απφ ηελ άιιε ε νινθιήξσζε ηεο δεκνθξαηηθήο ηδέαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πξνψζεζε κηαο αληηθαζηζηηθήο πνιηηηθήο (άξζξν κε ηίηιν «Παηδεία» ζει. 1 – 5). Ο 

ζηφρνο απηφο ζε πνιιά άξζξα θαη ζε φια ηα ηεχρε ηνπ πεξηνδηθνχ πξνζεγγίδεηαη κε 

ζρεηηθά αθηεξψκαηα θαη εθηεηακέλεο αλαιχζεηο, ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη άιισλ 

αξζξνγξάθσλ (ελδεηθηηθά αλαθέξσ ηελ Ρφδα Ηκβξηψηε θαη ηε ζεηξά άξζξσλ ηεο 

«Μνξθψλνπκε δνχινπο» θαζψο θαη ηελ ζεηξά άξζξσλ ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο – 

Παπαδεκεηξίνπ θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν ηεο «Ζ Φαζηζηηθή Παηδαγσγηθή»). Έκθαζε 

δίλεηαη ζηελ αλάγθε γηα δεκνθξαηηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ θαη γηα 

εμνηθείσζή ηνπο κε ζπκπεξηθνξέο θαη ινγηθέο πνπ ζα πξνσζνχλ ηελ ειεπζεξία ηεο 

ζθέςεο, ηελ απηνλνκία ηεο βνχιεζεο θαη ηελ ηφλσζε ηεο απηελέξγεηαο θαη ηνπ 
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αλεμάξηεηνπ πλεχκαηνο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ63. Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ ζε κηα 

ηέηνηνπ είδνπο ζηνρεπκέλε θαηεχζπλζε είλαη θαηά ηνπο αξζξνγξάθνπο ηνπ 

πεξηνδηθνχ ηδηαίηεξα θνκβηθφο. Σν ζρνιείν πξέπεη λα απνηειεί κηα θνηηίδα 

δεκνθξαηίαο θαη ειεπζεξίαο, ηελ πξψηε ζπιινγηθή νληφηεηα ζηελ νπνία ην παηδί ζα 

γαινπρεζεί κε ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, ηηο νπνίεο ζα θιεζεί αξγφηεξα λα θάλεη βίσκά 

ηνπ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπ. Γηα λα πεηχρεη ινηπφλ θάηη ηέηνην ζα πξέπεη ην πεξηβάιινλ 

απηφ λα δηαθαηέρεηαη απφ έκπξαθην δεκνθξαηηθφ πλεχκα θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ λα 

είλαη νη ίδηνη θνηλσλνί κηαο ηέηνηνπ είδνπο αιιειεπίδξαζεο θαη ζηάζεο δσήο64. Γηα λα 

ζπκβεί φκσο απηφ πξέπεη λα ππάξρεη ειεπζεξία δηαθίλεζεο ηδεψλ, ηφζν ζηνλ ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο (ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο θαη γηα φια ηα  εκπιεθφκελα κε απηήλ 

άηνκα), φζν θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ιφγν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηχπνπ, ησλ 

επαγγεικαηηθψλ – ζπλδηθαιηζηηθψλ ζπιιφγσλ, ησλ πνιηηηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ζπιινγηθνηήησλ (θαιιηηερληθψλ νκάδσλ, θνηλσληθψλ θνξέσλ, 

ζσκαηείσλ θ.η.ι). ηελ νπζία ν Κνπληνπξάο πξνηείλεη κηα ζπζέκειε αλαδηακφξθσζε 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πνιηηηθνχ θαη δεκφζηνπ ιφγνπ πξνο δεκνθξαηηθφηεξεο 

θαηεπζχλζεηο, κε αλεθηηθφηεηα θαη ζεβαζκφ ζηηο απφιπηεο ειεπζεξίεο θαη ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αηφκνπ σο θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ φληνο. ε ηέηνηεο θνηλσλίεο δε 

ρσξνχλ απνθιεηζκνί θαη δησγκνί ηχπνπ «Ηδηψλπκνπ» (δεο αλάιπζε άξζξνπ: «Μηα 

ηζηνξηθή βξαδηά» ζει. 192 – 193 ζην πεξηνδηθφ). 

Ζ πξνζπάζεηα απηή ηνπ Κνπληνπξά, γηα εκθχζεζε δεκνθξαηηθνχ πλεχκαηνο 

ζηνλ δεκφζην ιφγν ηεο ρψξαο, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή (επνρή έληνλεο πνιηηηθήο 

αζηάζεηαο, ηξνκνθξαηίαο θαη δησγκψλ, ιίγν πξηλ ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 

Μεηαμά), ραξαθηεξίδεηαη απφ γελλαηφηεηα θαη ηαπηφρξνλα απφ ζπλέπεηα ζπλνιηθήο 

ζηάζεο δσήο. Γείγκαηα απηήο ηεο ζηάζεο είρε δψζεη απφ ηα θνηηεηηθά αθφκε ρξφληα 

ηνπ κε ηελ ίδξπζε ηεο Φνηηεηηθήο πληξνθηάο, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910, ζε 

κηα ηαξαγκέλε επνρή γηα ηνλ ηφπν θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα.   

Ζ επηινγή ηνπ απηή, απφδεημε ελφο  βαζηά θηιειεχζεξνπ αηφκνπ, ζπλάδεη θαη 

κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ επηινγέο, ζε φιε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία θαη βέβαηα 

ζπλδέεηαη θαη κε ην πλεχκα ηεο Νέαο Αγσγήο, θαηά ην νπνίν ν ζεβαζκφο ηεο 

κνλαδηθφηεηαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο έρεη 

πξσηαξρηθή ζέζε ζην αμηαθφ ηεο ζχζηεκα.  

 

2. Νέα Αγωγή θαη ρνιείν Δξγαζίαο 

Ο Κνπληνπξάο ήηαλ έλαο θαηλνηφκνο παηδαγσγφο ηεο πξάμεο. Απφ ηελ επνρή ηεο 

Φνηηεηηθήο πληξνθηάο, ηελ αξζξνγξαθία ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Κακπάλα ηνπ . 

Μπξηβήιε, ηελ ηξηεηία ηνπ ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο, ην έξγν ηνπ ζην 

Γλσκνδνηηθφ Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, σο ηελ 

έθδνζε ηεο Παηδείαο ιεηηνχξγεζε σο έλαο πξεζβεπηήο ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο 

θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. ρη φκσο κε άθξηηεο θαη 

αληηγξαθηθέο ινγηθέο αιιά κε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα εθπαηδεπηηθά, πνιηηηζκηθά, 

θνηλσληθά θαη γισζζηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο.  

Απφ ην εηζαγσγηθφ άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ ν Κνπληνπξάο πξντδεάδεη ηνπο 

αλαγλψζηεο ηνπ φηη ζθνπεχεη λα εληξπθήζεη ζηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ 

                                                           
63 ρεηηθά άξζξα: «Ζ Παηδεία ζηε ζπζρέηηζή ηεο κε ην Κξάηνο»,  «Ζ ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή», «Σν 

λφεκα ηνπ Κξάηνπο θαη ε πνιηηεηαθή κφξθσζε», «Σν πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο χπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ». 

64 Γεο αλάιπζε άξζξσλ: «Ζ πνιηηηθή κφξθσζε ησλ δηδαζθαιηζηψλ θαη ε ζηάζε ηνπ δαζθάινπ απέλαληη 

ζηηο πνιηηηθέο κεξίδεο», «Ζ Παηδεία ζηε ζπζρέηηζή ηεο κε ην Κξάηνο», «Ζ ζχγρξνλε πξνβιεκαηηθή». 
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ρνιείνπ Δξγαζίαο. Οη αλαθνξέο ζηνλ G. Kerschensteiner, παηέξα ηνπ ρνιείνπ 

Δξγαζίαο ζηελ Δπξψπε θαη δαζθάινπ ηνπ Κνπληνπξά θαηά ηηο κεηαπηπρηαθέο ηνπ 

ζπνπδέο ζηε Γεξκαλία, είλαη ζπρλέο ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ. Ο ίδηνο ν εθδφηεο 

κεηαθξάδεη άξζξν («Σν λφεκα ηνπ Κξάηνπο θαη ε πνιηηεηαθή κφξθσζε» ζει. 5 – 8 ζην 

πεξηνδηθφ), ζην νπνίν παξαζέηεη ηηο απφςεηο ηνπ γεξκαλνχ παηδαγσγνχ ζρεηηθά κε 

ηελ έλλνηα ηνπ θξάηνπο, ηνπο ζεζκνχο ηνπ θαη ηνλ ξφιν πνπ νθείιεη λα επηηειέζεη ην 

ηειεπηαίν ζε κηα νξγαλσκέλε θνηλσλία. Αιιά θαη ζε επφκελα άξζξα ηνπ ζην 

πεξηνδηθφ («Πνιηηεία θαη Παηδεία» - «Οη ζπδεηήζεηο ηεο Παηδείαο» ζει. 230 – 233) 

παξνπζηάδεη επαλεηιεκκέλσο θνκκάηηα απφ ην επξχ ηδενινγηθφ θαη κεζνδνινγηθφ 

πιαίζην ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο.   

Με ηε Νέα Αγσγή θαη ηηο αξρέο ηεο αζρνινχληαη θαη άιινη αξζξνγξάθνη ηνπ 

πεξηνδηθνχ. Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηε Ρφδα Ηκβξηψηε θαη ηα άξζξα ηεο κε ηίηιν 

«Μνξθψλνπκε δνχινπο» (ζειίδεο 17 – 26 θαη 54 – 63 ζην πεξηνδηθφ), ηε ζεηξά 

άξζξσλ ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ («Ζ νπζία θαη νη κνξθέο ηεο 

ζχγρξνλεο  Παηδαγσγηθήο»), ζηα νπνία πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε θηινζνθία ηεο 

Νέαο Αγσγήο65, ην κεηαθξαζκέλν απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηεο Μαξίαο Μνληεζζφξη 

«Σν παηδί» απφ ηελ Δηξήλε Παΐδνχζε θ.ά. Δπίζεο, πνιινί απφ ηνπο αξζξνγξάθνπο 

ηνπ πεξηνδηθνχ είραλ φπσο θαη ν Κνπληνπξάο εληξπθήζεη ζηηο αξρέο ηεο Νέαο 

Αγσγήο θαη ε εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία ήηαλ κάξηπξαο ηεο πξνζήισζήο ηνπο ζε 

απηφ ην παηδαγσγηθφ ξεχκα. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Αγλή 

Ρνπζνπνχινπ, ν Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο, ν Βαζίιεο Αξρνληίδεο, ν Θεφδσξνο 

Βιηδηψηεο, ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, ε Ρφδα Ηκβξηψηε, ν 

Υαξάιακπνο Θενδσξίδεο, o Δ. Παλέηζνο, φινη αξζξνγξάθνη ηεο Παηδείαο.  

Μηα απφ ηηο βαζηθέο ζέζεηο πνπ πξνσζνχληαλ κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο 

Παηδείαο ήηαλ ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ησλ παηδηνχ σο κηα μερσξηζηή θαη 

επαίζζεηε νληφηεηα κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο, δεμηφηεηεο, ελδηαθέξνληα θαη θιίζεηο. Σν 

άξζξν – αθηέξσκα ηεο Δηξήλεο Πατδνχζε κε ηίηιν «Σν παηδί» (κεηάθξαζε 

απνζπάζκαηνο απφ ην αληίζηνηρν έξγν ηεο Μ. Μνληεζζφξη) απνηειεί ζρεηηθφ 

παξάδεηγκα, θαζψο θαη ηα δχν άξζξα ηνπ Δ. Παλέηζνπ γηα ην 5
νπ

 Γηεζλέο 

επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Οηθνγελεηαθήο Αγσγήο. 

Δπίζεο, ν ηξφπνο πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ (άξζξν 

«Μνξθψλνπκε δνχινπο» ηεο Ρφδαο Ηκβξηψηε) ε έλλνηα ηεο κφξθσζεο σο δηαδηθαζίαο 

απειεπζέξσζεο ηεο εζηθήο νξκήο ηνπ παηδηνχ θαη θαηαλφεζεο ηνπ εθάζηνηε 

θαζήθνληφο ηνπ σο δηθή ηνπ απφιπηα εζσηεξηθή ελέξγεηα, εμαξηεκέλε νιφηεια απφ 

ηε ζέιεζή ηνπ θαη ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο, ηαπηίδεηαη πιήξσο κε αληίζηνηρεο 

ηνπνζεηήζεηο ηνπ G. Kerschensteiner, ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη ε κφξθσζε δελ πξέπεη 

λα είλαη απζαίξεηε ελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ελ 

δπλάκεη δεκηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή, ζπλππνινγίδνληαο ηφζν ηα αηνκηθά φζν 

θαη ηα θνηλσληθά ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ινγηθήο 

βξίζθνληαη θαη νη πξνηάζεηο πνπ θαηαζέηεη ε Ηκβξηψηε γηα απνκάθξπλζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο εχθνιεο ινγηθέο ηεο αληακνηβήο θαη ηεο ηηκσξίαο ζε ζρέζε κε 

ηελ καζεηηθή εξγαζία θαη ζηξνθή ηνπο ζηελ αλαδήηεζε θαη ελζάξξπλζε ηεο 

εζσηεξηθήο εζηθήο παξφξκεζεο ησλ καζεηψλ, σο θίλεηξν επίηεπμεο ησλ γλσζηηθψλ 

θαη ςπρνθνηλσληθψλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ ν εθπαηδεπηηθφο 

πξέπεη λα κεηαηξαπεί ζε θαζνδεγεηή, εκςπρσηή θαη ζπλεξγάηε ησλ παηδηψλ πξνο ηελ 

αλαδήηεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο, αθήλνληαο πίζσ ηνπ ην δαζθαινθεληξηθφ 

                                                           
65 Γεο αλάιπζε άξζξσλ: «Δζληθή – Γηεζληθή Παηδαγσγηθή» θαη «ηελ Ακεξηθή». 
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κνληέιν πνπ ηνλ ζέιεη απφιπην ξπζκηζηή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άθξηην 

θνηλσλφ ηεο γλψζεο. Γηα ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, φπσο επηζήκαλα θαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ, ππάξρνπλ εθηελείο αλαθνξέο απφ επηθαλείο 

εθπξνζψπνπο ηεο Νέαο Αγσγήο, φπσο ν Kerschensteiner, ν Hermann Lietz, ν Α.. 

Νηι, αιιά θαη παιαηφηεξνπο πξνδξφκνπο ηεο φπσο ν Rousseau θαη ν Pestalozzi.  

Οη αξζξνγξάθνη ηεο Παηδείαο, παξφκνηαο παηδαγσγηθήο ζεψξεζεο, 

θαηαλννχζαλ φηη κηα ξηδηθή κεηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ήηαλ αλέθηθηε (εθηφο ησλ άιισλ θαη 

εμαηηίαο ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο) θαη γηα απηφ θαηέζεηαλ πξνηάζεηο ήπηαο αιιά 

ηαπηφρξνλα νπζηαζηηθήο ηφλσζεο ηνπ αλαλεσηηθνχ απηνχ παηδαγσγηθνχ ξεχκαηνο, 

ψζηε έζησ θαη κηθξά ςήγκαηα απηήο ηεο πξννδεπηηθήο παηδαγσγηθήο ηδενινγίαο λα 

επηδξάζνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ (αλάκεζά ζηνπο νπνίνπο πνιινί 

εθπαηδεπηηθνί θαη γνλείο) θαη λα βξνπλ αληαπφθξηζε ζε ζρνιεία ηεο Διιάδαο, 

επεξεάδνληαο πηζαλφλ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζε θεληξηθφ 

επίπεδν (ην ηειεπηαίν απνηειεί θαη πξνγξακκαηηθή δήισζε ηνπ ζπληάθηε ηνπ 

πεξηνδηθνχ φπσο θαηαγξάθεηαη θαη ζην εηζαγσγηθφ ηνπ άξζξν). 

 

3. Δθπαίδεπζε θαη Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

Καηλνηφκεο γηα ηελ επνρή είλαη νη πξνηάζεηο ηεο Παηδείαο ζε φηη αθνξά ηελ 

νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη 

αξζξνγξάθνη ηνπ πεξηνδηθνχ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο είραλ ζεηεχζεη ή ζήηεπζαλ 

αξγφηεξα ζε θαίξηεο ζέζεηο ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο (Κνπληνπξάο, 

Παπαλνχηζνο, Κσλζηαληίλνο Γεσξγνχιεο, Μαξία Ακαξηψηνπ, Ρφδα Ηκβξηψηε) 

θαηαπηάλνληαη κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη επξχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Σέηνηα είλαη ε νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (φισλ 

ησλ βαζκίδσλ), ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο, ν 

εθζπγρξνληζκφο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ ζηα ζχγρξνλα επξσπατθά θαη 

δπηηθά πξφηππα,  ε ζρέζε πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο εθπαίδεπζεο κε 

ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο, ε γεληθφηεξε πξνηεηλφκελε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ 

θνκκάησλ, ε εθπαίδεπζε ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ, ε νξγάλσζε ζπλεδξίσλ 

εθπαηδεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο καο ζηε δηεζλή εθπαηδεπηηθή θίλεζε.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Παηδεία πξνηείλεη έλα θηιειεχζεξν θαη αλεμάξηεην 

πξφηππν εθπαηδεπηηθνχ. Μέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο δηακνξθψλεηαη ε εηθφλα κηαο 

απαιιαγκέλεο απφ θξαηηθφ έιεγρν θαη παξεκβαηηζκφ εθπαίδεπζεο, ε νπνία λα 

κπνξεί απηφλνκα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, πάληα ζε αξκνλία κε ηηο αμίεο ηνπ 

αλζξσπηζκνχ θαη ηηο αξρέο πνπ πξεζβεχεη ε Νέα Αγσγή. ε πνιιά άξζξα66 

ζηειηηεχεηαη ν παξεκβαηηζκφο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη θαηνλνκάδεηαη σο αηηία 

θαζήισζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δσήο ζε θνκκαηηθέο, κηθξνπνιηηηθέο θαη 

αλαρξνληζηηθέο ινγηθέο67. 

                                                           
66 εηξά άξζξσλ «Ζ νπζία θαη νη κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο  Παηδαγσγηθήο», άξζξα «Σν λφεκα ηνπ 

Κξάηνπο θαη ε πνιηηεηαθή κφξθσζε», «Ζ Παηδεία ζηε ζπζρέηηζή ηεο κε ην Κξάηνο», «Ζ ζχγρξνλε 

πξνβιεκαηηθή», «Μηα ηζηνξηθή βξαδηά». 

67 ρεηηθφ άξζξν «Κπβέξλεζε θαη ππάιιεινη» γξακκέλν απφ ηνλ Κνπληνπξά ζηηο ζει. 37 – 39 ηνπ 

πεξηνδηθνχ, δεο ζρεηηθή αλάιπζε ζηελ ελφηεηα «Δμειίμεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηεο Διιάδαο». 
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ην πιαίζην ηεο παξαπάλσ ινγηθήο θηλείηαη θαη ε πξφηαζε ηνπ πεξηνδηθνχ γηα 

αλεμαξηεζία ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ θάζε θξαηηθφ έιεγρν. ε άξζξν ηνπ 

(«Σα Παλεπηζηεκηαθά» ζει. 117 – 121 ζην πεξηνδηθφ) ν Κνπληνπξάο ππεξαζπίδεηαη 

ην δηθαίσκα ησλ θαζεγεηψλ λα αζθνχλ αλεμάξηεηα ην έξγν ηνπο ρσξίο παξεκβάζεηο 

απφ ηηο αλψηεξεο βαζκίδεο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο68. 

Ζ Παηδεία φκσο θαηαζέηεη θαη πξνηάζεηο νξγάλσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ηα ζχγρξνλα επξσπατθά πξφηππα ηεο επνρήο. 

Δλζαξξχλεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο κε ηε βνήζεηα έκπεηξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαηάιιεια θαηαξηηζκέλσλ ζηηο λέεο κεζφδνπο θαη ζηα παηδαγσγηθά 

ξεχκαηα πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ δπηηθφ θφζκν69. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε παξνπζίαζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θίλεζεο ηεο επνρήο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ γίλεηαη κε αθηέξσκα 

νιφθιεξεο ζεηξάο άξζξσλ («Ζ νπζία θαη νη κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο  Παηδαγσγηθήο»), 

ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζειίδσλ ηνπ πεξηνδηθνχ (70 

απφ ηηο 338, πνζνζηφ 21%).  

Γηα λα ζπκβεί ην παξαπάλσ απαηηείηαη δηαξθήο θαη νπζηαζηηθή επηκφξθσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ. ηα άξζξα ηνπ πεξηνδηθνχ πξνσζείηαη έλα 

πξφηππν ζπλερψο θαηαξηηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα. Οη Κνπληνπξάο θαη Παλέηζνο 

αξζξνγξαθνχλ επί ηνπ ζέκαηνο, παξνπζηάδνπλ ζπλέδξηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη εθθξάδνπλ ηε ιχπε ηνπο γηα ηε κεησκέλε ζπκκεηνρή ειιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο. 

ηελ ίδηα ινγηθή θηλείηαη θαη ην άξζξν «Γηδαζθαιεία θαη Παηδαγσγηθέο 

Αθαδεκίεο» ηεο Έιιεο Λακπξίδε ην νπνίν δηεξεπλά ηελ φζν ην δπλαηφλ 

θαηαιιειφηεξε θαηάξηηζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε εθζπγρξνληζκέλα 

επηζηεκνληθά ηδξχκαηα ψζηε λα κπνξέζνπλ κειινληηθά λα επηηειέζνπλ ην θνηλσληθφ, 

παηδαγσγηθφ θαη αλζξσπηζηηθφ ηνπο έξγν.  

 πλερίδνληαο, νθείισ λα αλαθέξσ φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο αξζξνγξαθίαο 

ηεο Παηδείαο αζρνιείηαη κε ηελ παξνπζίαζε πνξηζκάησλ θαη ζεσξηψλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ (παηδηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, θνηλσληνινγίαο, θηινζνθίαο, 

ηζηνξίαο, βηνινγίαο, ηαηξηθήο θ.η.ι.) νη νπνίνη αλήθνπλ ζην επξχηεξν θάζκα ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ70. Ζ επηινγή ηνπ Κνπληνπξά γηα θάηη ηέηνην κφλν ηπραία 

δελ είλαη. Βξίζθεηαη θαηαξρήλ ζε αξκνλία κε ηε δηαθήξπμή ηνπ ζην ελαξθηήξην 

άξζξν ηνπ ζηελ Παηδεία, γηα αλάγθε δεκηνπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ πνξηζκάησλ 

φισλ ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ πξνο φθεινο ηεο αγσγήο ηνπ αλζξψπνπ. Απφ 

απηήλ ηε ζθνπηά νη αξζξνγξάθνη ηνπ πεξηνδηθνχ αλαιχνπλ πνιιέο ζεσξίεο ησλ 

παξαπάλσ επηζηεκψλ θαη αλαδεηνχλ δηαχινπο επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηελ παηδαγσγηθή 

ψζηε λα πξνηείλνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο – εθπαηδεπηηθνχο ησλ άξζξσλ ηνπο κεζφδνπο 

θαη ηερληθέο βειηίσζεο ηεο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο.  

 Ζ ζηξνθή ηεο Παηδείαο πξνο απηήλ ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο αγσγήο 

ηνπ αηφκνπ δελ είλαη ηπραία αιιά ελαξκνλίδεηαη κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη 

θπξίσο κε ην παηδαγσγηθφ παξάδεηγκα ηεο Νέαο Αγσγήο. Οη πξφδξνκνη ηνπ 

θηλήκαηνο απηνχ ελζσκάησζαλ πνιιαπιψο πνξίζκαηα άιισλ ζπγγεληθψλ κε ηελ 

                                                           
68 ρεηηθή αλάιπζε ζηελ θαηεγνξία «Άξζξα πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο». 

69 Γεο αλάιπζε θαηεγνξίαο: «Δθπαίδεπζε θαη έμσ ειιεληζκφο». 

70 Καηεγνξία άξζξσλ «Δπηζηεκνληθά: Φηινζνθία, Φπρνινγία, Ηζηνξία, Ηαηξηθή». 
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παηδαγσγηθή επηζηεκνληθψλ θιάδσλ (ςπρνινγίαο, θνηλσληνινγίαο, θηινζνθίαο) γηα 

λα δνκήζνπλ κηα πην ζθαηξηθή θαη πνιχπιεπξε παηδαγσγηθή πξφηαζε.  

Ζ Παηδεία, φπσο είδακε θαη πην πάλσ, σο έλα ζπλεηδεηά πνιηηηθνπνηεκέλν 

πεξηνδηθφ δε δηζηάδεη λα αζθήζεη θξηηηθή θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ 

θνκκάησλ, πξνηείλνληαο ιχζεηο ζε δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο71. ην πιαίζην 

απηφ θαηαζέηεη πξνηάζεηο γηα ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ησλ βαζκίδσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο72. 

Οη πξνηάζεηο ηνπ πεξηνδηθνχ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν εληφο ηνπ ειιαδηθνχ 

ρψξνπ αιιά ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ιεγφκελνπ απφδεκνπ 

ειιεληζκνχ. Κνηλσλφο απηψλ ησλ πξνηάζεσλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ν Δ. 

Παπαλνχηζνο, εθπαηδεπηηθφο κε κεγάιε εκπεηξία ζε ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα. Οη 

θαηλνηφκεο πξνηάζεηο ηνπ πεξηιακβάλνπλ πξνζαξκνγή ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο 

ηνπ απφδεκνπ ειιεληζκνχ ζηα γεσγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη εζλνγξαθηθά 

δεδνκέλα ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, κε έκθαζε ζηε δηαηήξεζε φισλ ησλ μερσξηζηψλ 

πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εζληθή ηαπηφηεηα απηψλ ησλ 

πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ73. 

ια ηα παξαπάλσ αλήθνπλ ζην γεληθφηεξν ζρέδην ηνπ Κνπληνπξά λα 

θαηαζέζεη κηα εκπεξηζηαησκέλε πξφηαζε, πάλσ ζηελ νπνία κειινληηθά νη πνιηηηθέο 

δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ ζα βαζηζηνχλ γηα λα δνκήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηνπο. 

Ο ίδηνο πηζαλφλ λα έλησζε φηη ην έξγν ηνπ ζην Γλσκνδνηηθφ Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην 

έκεηλε αλνινθιήξσην εμαηηίαο ηνπ ηξφπνπ πνπ απνκαθξχλζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ κεηά 

ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο ην 1932. 

 

4. Γιώζζα θαη Γιωζζηθό ζύζηεκα 

Μηα άιιε ζεκαηηθή πνπ δηαπεξλά ηελ Παηδεία αθνξά ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηηο 

γισζζηθέο απφςεηο πνπ πξνσζνχληαη κέζα απφ ην πεξηνδηθφ. Ο Κνπληνπξάο θαη νη 

ππφινηπνη αξζξνγξάθνη είλαη ζπλεηδεηνί δεκνηηθηζηέο θαη κάρνληαη κέζα απφ ηηο 

ζειίδεο ησλ θεηκέλσλ ηνπο γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ γισζζηθνχ απηνχ ζπζηήκαηνο 

ζηνλ δεκφζην ειιεληθφ βίν.  

Δηδηθά ν Κνπληνπξάο, ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ, απφ ηελ επνρή αθφκε ησλ 

θνηηεηηθψλ ηνπ ρξφλσλ σο θαη ηηο κέξεο ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζην Γλσκνδνηηθφ 

Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην, έκεηλε πηζηφο ζηηο αξρέο ηνπ δεκνηηθηζκνχ. Ο έιιελαο 

παηδαγσγφο ππεξέηεζε πηζηά έλα ηδενινγηθφ ξεχκα ην νπνίν πξνζάξκνζε ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ παηδαγσγηθφ ππφβαζξν, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ επίδξαζε 

πνπ έρεη ε γιψζζα σο κέζν επηθνηλσλίαο γηα ηνλ λεαξφ καζεηή. Σα επηρεηξήκαηά ηνπ 

ππέξ ηεο δεκνηηθήο ραξαθηεξίδνληαλ απφ έληνλα παηδαγσγηθά ζηνηρεία θαη 

καζεηνθεληξηθή θαηεχζπλζε. Τπνζηήξηδε ηε δεκνηηθή γιψζζα γηα πξαθηηθνχο φζν 

θαη ηδενινγηθνχο ιφγνπο. χκθσλα κε ηνλ ίδην ε δσληαλή κεηξηθή γιψζζα ήηαλ ε 

κνλαδηθή πνπ κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην 

εθάζηνηε γλσζηηθφ αληηθείκελν, λα κπνξέζνπλ λα εθθξάζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο 

θφζκν θαη λα εκπινπηίζνπλ ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία κε πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο 

θαη βηψκαηα, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο παηδνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο. Σν γισζζηθφ 

δήηεκα ζχκθσλα κε ηνλ Κνπληνπξά δελ ήηαλ κφλν θηινινγηθφ θαη επηζηεκνληθφ 

                                                           
71 Γεο αλάιπζε άξζξνπ «Ζ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ησλ Κνκκάησλ». 

72 ρεηηθφ άξζξν «Σν πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ». 

73 Γεο αλάιπζε άξζξσλ ηεο ελφηεηαο «Δθπαίδεπζε θαη έμσ ειιεληζκφο». 
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αιιά πξνπάλησλ αθνξνχζε ην πνηα γιψζζα ήηαλ πεξηζζφηεξν σθέιηκε θαη αλαγθαία 

γηα ην έζλνο. Δπξφθεηην δειαδή γηα δήηεκα ην νπνίν είρε εθπαηδεπηηθέο, εζληθέο, 

παηδαγσγηθέο θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. 

πλππνινγίδνληαο φια ηα παξαπάλσ θαηαλννχκε γηαηί ε πξνζήισζε ζηνλ 

δεκνηηθηζκφ δειψλεηαη ήδε απφ ην ελαξθηήξην άξζξν ηνπ ζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνχ 

(πξψην άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Παηδεία»). Δμάιινπ φια ηα θείκελα ηεο Παηδείαο είλαη 

γξακκέλα ζηε δεκνηηθή θαη παξφηη δελ επηιέγεηαη ην κνλνηνληθφ ζχζηεκα γξαθήο 

ησλ ιέμεσλ, ζε ζρεηηθφ άξζξν («Σν ηνληθφ καο δήηεκα») πξνσζείηαη απηή ε 

πξννπηηθή εμέιημεο ηεο γξαπηήο γιψζζαο.  

Ζ δεκνηηθή ζπλδέεηαη κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο Παηδείαο θαη κε ην θίλεκα ηεο 

Νέαο Αγσγήο θαη ην ρνιείν Δξγαζίαο. Παιαηφηεξα ν Κνπληνπξάο είρε ππεξαζπηζηεί 

ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο ηεο δεκνηηθήο κε βάζε ηα πνξίζκαηα επηζηεκψλ φπσο ηεο 

Φπρνινγίαο θαη ηεο Γηδαθηηθήο ηα νπνία εθαξκφδνληαλ εθείλε ηελ επνρή ζηελ 

Δπξψπε.  Γε ζα κπνξνχζε ινηπφλ λα κελ απνηειεί ε δεκνηηθή βάζε ηνπ Νένπ 

ρνιείνπ πνπ νξακαηίδεηαη, αθνχ ην ηειεπηαίν αληηπξνζσπεχεη ηελ αιήζεηα, ηελ 

εηιηθξίλεηα θαη  ηελ αδέζκεπηε ςπρή. Οη αλαθνξέο κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο Παηδείαο 

ζηνλ δεκνηηθηζκφ δε ζρεηίδνληαη κφλν κε ηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε αιιά θαη κε ηε 

Μέζε. Οη ιφγνη δελ είλαη κφλν γισζζνινγηθνί, ινγνηερληθνί θαη θνηλσληθνί αιιά 

εθθξάδνπλ ηελ αλάγθε εηζαγσγήο λέσλ ηξφπσλ εξγαζίαο θαη αγσγήο, φπσο νξίδνπλ 

νη επηζηήκεο ηεο Φπρνινγίαο, ηεο Γηδαθηηθήο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο.    

Ο Κνπληνπξάο ππεξαζπίδεηαη ην πλεχκα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ 

Δξγαζίαο, ηα νπνία ζην βαζχηεξν λφεκά ηνπο πεξηέρνπλ κέζα ηνπο πλεπκαηηθή θαη 

ςπρηθή επαλάζηαζε, είλαη αληίζεηα ζε παιηέο επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη αξρέο θαη 

απεπζχλνληαη ζε έλαλ θφζκν θνληά ζην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο δσήο. Ζ δεκνηηθή 

γιψζζα, κε ζηνηρεία πεγαίαο αγλφηεηαο, εηιηθξίλεηαο θαη αιήζεηαο, δεκηνπξγήζεθε 

γηα λα εθθξάζεη απζφξκεηεο ςπρηθέο αλάγθεο πνπ ζηεξίδνληαη πάλσ ζηε ζχγρξνλε 

θπζηθή δσή θαη ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ δεκνηηθή γιψζζα θαη ε 

δεκνηηθηζηηθή ηδενινγία ζηηο γεληθέο γξακκέο ηνπο έρνπλ κεγάιεο αλαινγίεο κε ηηο 

αξρέο ηνπ Νένπ ρνιείνπ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη απνιχησο αλαγθαίν ην ρνιείν 

Δξγαζίαο θαη ν δεκνηηθηζκφο λα πεγαίλνπλ καδί. 

Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθέξσ φηη ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο παξέκβαζεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο θηλείηαη θαη ε 

παξφηξπλζε ηνπ Κνπληνπξά πξνο ηα πνιηηηθά θφκκαηα λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο 

γηα θαζηέξσζε ηεο δεκνηηθήο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο74. 

Δπηπξφζζεηα, ην πεξηνδηθφ δείρλεη κηα ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο ιατθήο γιψζζαο θαη ησλ ηνπηθψλ γισζζηθψλ ηδησκάησλ πνπ 

επηβηψλνπλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. ε ζρεηηθά άξζξα («Νέα 

Λεζβηαθά Γξάκκαηα» θαη «Σα πελεληάρξνλα ηνπ Παιακά» απφ ηνλ Κνπληνπξά) 

επηθξνηείηαη θαη πξνσζείηαη ε ρξήζε ηεο ιατθήο γιψζζαο (δεκνηηθήο θαη ηδησκάησλ) 

ζηε ηέρλε θαη ζηα γξάκκαηα  θαη εμπςψλεηαη ν δεκνηηθηζκφο σο κέζν θαιιηέξγεηαο 

ηεο ιατθήο γιψζζαο θαη ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο.   

Σέινο, ζε νιφθιεξε ζεηξά άξζξσλ κε ηίηιν «Βηβιηνθξηηηθέο» παξνπζηάδνληαη 

δηάθνξα ζπγγξάκκαηα (επηζηεκνληθά, επαγγεικαηηθά, παηδαγσγηθά, ινγνηερληθά 

θ.η.ι.), ηα νπνία ζρνιηάδνληαη ζεηηθά, εθηφο απφ ην πεξηερφκελν θαη γηα ηε γιψζζα 

ηνπο, ηε δεκνηηθή. Ζ επηινγή παξνπζίαζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ  έξγσλ εληάζζεηαη 

ζηελ αλαγθαία θαηά ηνλ Κνπληνπξά ρξήζε ηεο δεκνηηθήο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο (πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο ιφγνο). ην ίδην πλεχκα δίλνληαη εχζεκα 
                                                           
74 Άξζξν: «Ζ Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ησλ Κνκκάησλ». 
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θαη γηα ηε κεηάθξαζε ειιήλσλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ ζηε δεκνηηθή75. πσο 

γλσξίδνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ππήξμε αληηθείκελν έληνλεο αληηπαιφηεηαο ζην 

παξειζφλ (ππνζέζεηο Οξεζηηαθψλ θαη Δπαγγειηθψλ) ρσξίο φκσο απηφ λα απνζαξξχλεη 

ηνπο αξζξνγξάθνπο ηνπ πεξηνδηθνχ λα αζρνιεζνχλ καδί ηνπ.   

 

5. Πνιηηηζκόο, παξάδνζε θαη θνπιηνύξα     

Ζ πεπνίζεζε ηνπ Κνπληνπξά φηη ε ηέρλε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά 

ζηελ ςπρηθή θαιιηέξγεηα θαη ηελ αγσγή ηνπ παηδηνχ είρε δηαθαλεί ήδε απφ ηελ επνρή 

ηνπ Γ.Θ.Θ. θαη ηελ εθεί πξνζπάζεηά ηνπ γηα ελαζρφιεζε ησλ καζεηξηψλ ηνπ κε 

δηάθνξα είδε ηέρλεο (ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έρεη παξνπζηαζηεί εθηελέζηεξα ζε 

πνιιέο αλαιχζεηο άξζξσλ ηνπ πεξηνδηθνχ). Δπίζεο, ν ίδηνο ν Κνπληνπξάο ήηαλ 

θαιιηηερληθή θχζε θαη πεηξακαηίζηεθε ζηνλ ηνκέα ηεο ζπγγξαθήο, ηεο πνίεζεο θαη 

ηνπ ζεάηξνπ απφ ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα.  

 ην εηζαγσγηθφ άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ ν Κνπληνπξάο δελ μερλάεη λα 

αλαθέξεη ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο ζηε δσή, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ ςπρηθή 

θαιιηέξγεηα ηνπ αηφκνπ, ζπλδένληαο απηνχο ηνπο ηξεηο παξάγνληεο κεηαμχ ηνπο. 

Γεζκεχεηαη λα πξνσζήζεη κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηεο Παηδείαο απηφλ ηνλ ηφζν 

παξακειεκέλν ρψξν ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Κάλεη πξάμε ηελ ππφζρεζή 

ηνπ κε πνιιά αθηεξψκαηα θαη ζρεηηθά θείκελα ζηα νπνία κάιηζηα αξζξνγξαθεί ν 

ίδηνο76. 

Δζηηάδνληαο ζε απηά ηα άξζξα δηαπηζηψλνπκε φηη ην πλεχκα ηεο ηέρλεο θαη 

ησλ δηαθφξσλ εθθάλζεσλ ηνπ πνιηηηζκνχ δηαπεξλάεη ηηο ζειίδεο ηνπο. 

Παξνπζηάδνληαη πνιιά αθηεξψκαηα θαη κειέηεο γηα ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο ζηελ 

ςπρηθή ηζνξξνπία θαη αξκνλία ηνπ παηδηνχ («ρνιείν θαη Σέρλε – Γηα ην παηδηθφ 

ηρλνγξάθεκα»). Δπίζεο, γίλεηαη ζχλδεζή ηεο κε ηε Νέα Αγσγή θαη ην πψο ην 

ζπγθεθξηκέλν παηδαγσγηθφ ξεχκα ελζσκαηψλεη απηήλ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

ζηε κεζνδνινγία θαη ζηελ ηδενινγία ηνπ, πψο επηδξά ζηελ αγσγή ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θιίζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ςπρηθψλ ηνπο 

επαηζζεζηψλ.  

Δηδηθφηεξα, έκθαζε δίλεηαη ζηε ζεκαζία ηνπ βηβιίνπ σο θαιιηηερληθνχ έξγνπ 

πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ παηδηψλ, λα εκπλεχζεη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο θαη λα απνηειέζεη πεγή γλψζεο θαη ςπραγσγίαο (άξζξν: «Σν 

δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν»).  

 Αθφκε, ζηεξίδνληαη πξνζπάζεηεο ηνπηθψλ ζπιιφγσλ νη νπνίεο αθνξνχλ 

πξσηνβνπιίεο ζε επαξρηαθφ επίπεδν γηα ζηξνθή ζηνλ πνιηηηζκφ θαη γηα αλάδεημε ηεο 

ιατθήο παξάδνζεο77. 

Κιείλνπκε κε ηελ παξάζεζε ησλ ιφγσλ ηνπ Κνπληνπξά απφ κηα άιιε πεξίνδν 

ηεο δσήο ηνπ (ηεο επνρήο ηνπ Γ.Θ.Θ.) ηα νπνία φκσο αληηπξνζσπεχνπλ δηαρξνληθά 

ηα πηζηεχσ ηνπ ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα: «ρη πηα ε ηέρλε γηα ηελ ηέρλε, φρη πηα ε 

ηέρλε ρψξνο θιεηζηφο, ζηεγαλφο, πξνζηηφο κφλν ζηνπο ιίγνπο θαη ζηνπο εηδηθνχο, αιιά 

                                                           
75 Γεο αλάιπζε άξζξσλ: «Αξηζηνηέινπο Πξψηε Φηινζνθία – Σα κεηά ηα θπζηθά – Δηζαγσγή θαη 

εξκελεία», «Δπηθηήηνπ, Δγρεηξίδηνλ, Μαχξνπ Απξειίνπ, Σα εηο εαπηφλ, δεχηεξε έθδνζε δηνξζσκέλε, 

Κιεάλζνπο, χκλνο εηο ηνλ Γία». 

76 Άξζξα: «Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν», «ρνιείν θαη Σέρλε – Γηα ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα», «Σα 

πελεληάρξνλα ηνπ Παιακά», «Νέα Λεζβηαθά Γξάκκαηα», «Ζ Παηδεία. Οη ζπδεηήζεηο ηεο Παηδείαο. 

Κξάηνο θαη Παηδεία. Γηα ην ειιεληθφ ρσξηφ. Ζ λενιαία. ην αζθπρηηθφ πεξηβάιινλ». 

77 Άξζξν: «Οη ζπδεηήζεηο ηεο Παηδείαο» - «Γηα ην ειιεληθφ ρσξηφ». 
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κηα ηέρλε, πνπ κ’ φπνηα κνξθή θη αλ εθθξάδεηαη, λάλαη πάλσ απ’ φια έλα πξαγκαηηθφ 

καγλεηηθφ πεδίν θαη ηφπνο ζπγθηλήζεσλ γηα θάζε άλζξσπν.»  (Κνπληνπξάο, 1976: 

111). Καζψο θαη: «Καη πξψηα - πξψηα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ είλαη ηίπνηε άιιν ζηε 

δσή πνπ λ’ αλεβάδεη ηνλ άλζξσπν πάλσ απ’ ηνλ εαπηφ ηνπ, φζν ε δεκηνπξγία ηεο 

Σέρλεο… γηαηί ε Σέρλε δελ πεξηέρεη ηελ αθξφηεηα θαη ηε κνλνκέξεηα, παξά είλαη 

κεζφηεηα («κέηξνλ») δπλάκεσλ κηαο ζηηγκήο ηεο αλζξψπηλεο πξναγσγήο θαη 

αλάηαζεο…» θαη ζπλερίδεη αλαθεξφκελνο ζην Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο: 

«…Σέρλε, φκσο, γηα καο δελ ήηαλ απιψο κάζεζε θαη δεμηνηερλία… δελ ήηαλ απιψο 

επηηπρία ηνπ παηδηνχ εθηέιεζεο… κνξθψλ ή ηφλσλ ή ινγνηερλεκάησλ πνπ λα 

πξνθαινχλ ηα επάξεζηα ζρφιηα ησλ ζεαηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ ρνιείνπ καο… θη 

αθφκα Σέρλε δελ ήηαλ ε επηπφιαηε θαη απνζαπκαζηηθή ή έζησ θαη βαζχηεξα κνλάρα 

απφιαπζε έξγσλ ηέρλεο νζνδήπνηε κεγάια θη νζνδήπνηε ειθπζηηθά θη αλ ήηαλ απηά 

αιιά…». αιιά «…ηελ Σέρλε ηε ζέιακε, φπσο θαη ηελ εξγαζία θαη φιε ηε δσή, έθθξαζε 

ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη μεηχιηγκα ησλ ςπρηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ηνπ δπλάκεσλ πξνο 

κηα κνξθή, πνπ ζ’ εμσηεξηθέο εηθφλεο ζα επξφβαιιε γξαθηθά ηε δηθηά ηνπ, ηελ αηνκηθή 

ηνπ ςπρή, δηαξθψο ηειεηνπνηνχκελε. Κη εδψ πηα ην λφεκα ηεο Σέρλεο εθάιππηε ην 

λφεκα ηεο κφξθσζεο» (Κνπληνπξάο ζην Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 133 – 134). 

 

6. Πνιηηηθή ηνπνζέηεζε ηεο Παηδείαο  

ην ζεκείν απηφ, ιίγν πξηλ ην θιείζηκν ησλ ζπκπεξαζκάησλ, νθείισ λα αλαθεξζψ 

ζηελ πνιηηηθή ηνπνζέηεζε θαη ζην ηδενινγηθφ ζηίγκα πνπ αλαδχεηαη κέζα απφ ηα 

άξζξα ηεο Παηδείαο. 

Καηά ηε γλψκε κνπ δελ κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ηελ Παηδεία κε ζαθήλεηα ζε 

ζπγθεθξηκέλν ηδενινγηθφ θαη πνιηηηθφ ρψξν. Απέρεη ζίγνπξα απφ ηνλ ζπληεξεηηζκφ, 

κάρεηαη ελαληίνλ ηνπ θαη παίξλεη ζαθή ζέζε θαηά ηεο δηαηήξεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

πξαθηηθψλ ηνπ παξειζφληνο, ηεο θνκκαηηθνθξαηίαο, ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ, 

ηνπ απηαξρηθνχ ειέγρνπ ζηνλ δεκφζην βίν θαη ηεο δαηκνλνπνίεζεο θαη 

πνηληθνπνίεζεο ηνπ δεκφζηνπ ιφγνπ. Αθνινπζεί κηα θηιειεχζεξε ζηάζε ζε ζέκαηα 

δηαθίλεζεο ησλ ηδεψλ θαη ησλ απφςεσλ θαη ζεσξεί φηη ν θφζκνο είλαη ψξηκνο λα 

θξίλεη θαη λα θαηαδηθάζεη φ,ηη είλαη επηβιαβέο γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ, ρσξίο λα 

ρξεηάδνληαη ζρεηηθέο απαγνξεχζεηο απφ θάπνηα αλψηεξε αξρή.  

Πξέπεη λα αλαθέξσ φηη ζηε ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ αλήθαλ 

άλζξσπνη απφ δηάθνξνπο ρψξνπο (λνκηθνί, ζπγγξαθείο, παηδαγσγνί, ςπρνιφγνη, 

θνηλσληνιφγνη, ηζηνξηθνί θ.η.ι.) νη νπνίνη ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο δσήο ηνπο (πξηλ 

θαη κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έθδνζε ηεο Παηδείαο)  δηψρηεθαλ γηα ηηο πνιηηηθέο 

θαη ηδενινγηθέο ηνπο απφςεηο (Δ. Παπαλνχηζνο, Β. Αξρνληίδεο, Δ. Λακπξίδε, Θ. 

Βιηδηψηεο). Οξηζκέλνη απφ απηνχο ζπλδέζεθαλ κε ηνλ πνιηηηθφ ρψξν ηεο αξηζηεξάο 

θαη ηνπ ζνζηαιηζκνχ εμαηηίαο ηεο δεκνηηθηζηηθήο γισζζηθήο ηνπο ηνπνζέηεζεο 

(ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν ίδηνο ν Κνπληνπξάο).  

Άιινη πάιη έπαημαλ ελεξγφ ξφιν ζηα δξψκελα ηεο αξηζηεξάο θαη δελ έθξπςαλ 

πνηέ ηελ δξάζε ηνπο (Α. Ρνπζνπνχινπ, Ρ. Ηκβξηψηε, Γ. Κνξδάηνο, Γ. Ηκβξηψηεο) 

Απηφ δελ πηφεζε ηνλ Κνπληνπξά λα ζπλεξγαζηεί καδί ηνπο, παξφηη θάηη ηέηνην ζα 

κπνξνχζε λα ζηνρνπνηήζεη ηνλ ίδην θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ.   

Σν πεξηνδηθφ δε δίζηαζε λα ζίμεη κείδνλα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ηελ 

πνιηηηθή θαη παηδαγσγηθή ζπδήηεζε ηεο επνρήο, φπσο ην αληηθείκελν ηεο ηζηνξίαο 

θαη πψο απηφ δηδάζθεηαη κέζα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα. Αθφκε, ε Κιεάλζνπο – 

Παπαδεκεηξίνπ ζηα άξζξα ηεο παξνπζίαζε ηε ιεγφκελε Κνπκκνπληζηηθή 

Παηδαγσγηθή, δείρλνληαο κάιηζηα ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ζε πνιιέο απφ ηηο πξαθηηθέο 

ηεο. Ο Κνπληνπξάο δελ αληηηάρζεθε ζηελ πξνβνιή ηεο θνκκνπληζηηθήο ηδενινγίαο 
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κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ. ε αληίζεζε κε ηνλ Γεικνχδν, φπσο είδακε 

ζηελ αλάιπζε ηνπ άξζξνπ ηεο Μπξζίλεο Κιεάλζνπο - Παπαδεκεηξίνπ «Ζ νπζία θαη 

νη κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο  Παηδαγσγηθήο – Β) Κνκκνπληζηηθή Παηδαγσγηθή» (ζει. 99 – 

116 ζην πεξηνδηθφ), δε ζπγθξνχζηεθε πνηέ αλνηρηά κε ηνλ ηδενινγηθφ απηφ ρψξν.  

Ζ ζπλνιηθή ινηπφλ εληχπσζε πνπ απνθνκίδνπκε απφ ηε γεληθή ηνπ ζηάζε 

είλαη φηη θξαηνχζε ηζνξξνπίεο θαη δελ ηαζζφηαλ αλνηρηά πξνο ζπγθεθξηκέλν 

θνκκαηηθφ ρψξν. Υαξαθηεξίδνληαλ φκσο απφ κηα θηιειεχζεξε ηδενινγία θαη 

πξνζπαζνχζε λα παξνπζηάζεη φιεο ηηο αληηθξνπφκελεο απφςεηο απφ θαζαξή 

δεκνθξαηηθή πεπνίζεζε φηη ε ζχλζεζε ησλ ηδεψλ κπνξεί λα θέξεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ φηη νη ινγηθέο ησλ απνθιεηζκψλ. Έζεηε φκσο κηα απαξαβίαζηε 

ηδενινγηθή θφθθηλε γξακκή. Καηαδίθαδε ζπλερψο θαη απεξίθξαζηα ηνλ θαζηζκφ – 

λαδηζκφ θαη γεληθφηεξα νηηδήπνηε απνιπηαξρηθφ πνπ ζηξεθφηαλ ελάληηα ζηηο 

ιεγφκελεο παλαλζξψπηλεο αμίεο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ζπρλά ιφγνο ζε άξζξα ηνπ 

ηδίνπ. Ζ αληηθαζηζηηθή ηνπ απηή ηνπνζέηεζε θφζηηζε ελ ηέιεη θαη ηελ θπθινθνξία 

ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ, αθνχ απηή παχηεθε κε ηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ 

Μεηαμά ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1936. 

Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα ραξαθηεξίζνπκε ηνλ Κνπληνπξά σο έλαλ 

θηιειεχζεξν δηαλννχκελν ηεο επνρήο ηνπ, ηαγκέλν ππεξαζπηζηή ησλ αλζξσπίλσλ 

ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ, άλζξσπν κε βαζηά πίζηε ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

αηφκνπ, απφ ηελ λεαληθή ηνπ αθφκε ειηθία, κε θνηλσληθέο επαηζζεζίεο, νξάκαηα θαη 

δεκνθξαηηθά αληαλαθιαζηηθά ζε εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ, δηαπξνζσπηθφ θαη 

ηδενινγηθφ επίπεδν. ια ηα παξαπάλσ πξνζπάζεζε λα ηα πξνσζήζεη κέζα απφ ηηο 

ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ, ηνπο ιίγνπο κήλεο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ.   
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Παξάξηεκα 
 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ άξζξωλ ζε ζεκαηηθέο ελόηεηεο  
 

Α) Κξάηνο θαη παηδεία  

1) G. KERSCHENSTEINER (κεηάθξ. Κνπληνπξάο):  Σν λφεκα ηνπ Κξάηνπο θαη ε 

πνιηηεηαθή κφξθσζε (ζει. 5 – 8)  

2) Κ.Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ: Κξάηνο θαη Παηδεία – Σν πξφβιεκα ηεο πνιηηηθήο χπαξμεο 

ηνπ αλζξψπνπ (ζει. 8 – 16)  

3) Υ. ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ: Κξάηνο θαη Παηδεία – Δθεί πνπ θζάζακε (ζει. 32 – 37)  

4) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Κξάηνο θαη Παηδεία – Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ησλ 

Κνκκάησλ (ζει. 63 – 64) 

5) Δ. ΠΑΠΑΝΟΤΣΟΤ: Πνιηηεία θαη Παηδεία (ζει. 122 – 137)  

6) Κ.Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ: Κξάηνο θαη Παηδεία. Ζ Παηδεία ζηε ζπζρέηηζή ηεο κε ην 

Κξάηνο (ζει. 137 – 152)  

7) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Κξάηνο θαη Παηδεία. Μηα ηζηνξηθή βξαδηά (ζει. 192 – 

193)  

8) Κ.Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ: Κξάηνο θαη Παηδεία. (ζει. 241 – 247)  

9) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Ζ Παηδεία. Οη ζπδεηήζεηο ηεο Παηδείαο. Κξάηνο θαη 

Παηδεία. Γηα ην ειιεληθφ ρσξηφ. Ζ λενιαία. ην αζθπρηηθφ πεξηβάιινλ. (ζει. 230 – 

233)  

Β) Δθπαίδεπζε θαη έμω ειιεληζκόο  

1) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Ζ Δθπαίδεπζε ζηνλ έμσ Διιεληζκφ (ζει. 26 – 28)  

2) Δ. ΠΑΠΑΝΟΤΣΟΤ: Ζ ειιεληθή Δθπαίδεπζε ζηελ Αίγππην (ζει. 28 – 32)  

3) Δ. ΠΑΠΑΝΟΤΣΟΤ: Ζ ειιεληθή Δθπαίδεπζε ζηελ Αίγππην (ζπλέρεηα) (ζει. 64 

– 70)  

Γ) Δθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα  

1) Δ. ΠΑΝΔΣΟΤ: Ξέλε εθπαηδεπηηθή θίλεζε. Σν 5ν Γηεζλέο πλέδξην 

Οηθνγελεηαθήο Αγσγήο. (ζει. 153 – 157)  

2) Δ. ΠΑΝΔΣΟΤ: Ξέλε εθπαηδεπηηθή θίλεζε. Σν 5ν Γηεζλέο πλέδξην 

Οηθνγελεηαθήο Αγσγήο. (ζπλέρεηα) (ζει. 234 – 238)  

3) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Σν Α΄ Βαιθαληθφ πλέδξην πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνχ. 

Έλσζε γηα ηηο ειεπζεξίεο ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε. Γπν δηαιέμεηο. (ζει. 193 – 

197)  

 Γ) Γιωζζηθά  

1) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Γισζζηθά (ζει. 40) 

2) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Σν ηνληθφ καο δήηεκα (ζει. 40)  

3) ΔΛΗΑΗΟΤ ΓΗΑΝΗΓΖ: Σα ζηξαβνπαηήκαηα ηνπ Γισζζηθνχ αηζζήκαηνο (ζει. 70 

– 73)  

4) Κ. Μ. ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ: Γισζζηθά. Κνηηάδσ (ζει. 157 – 158)  

Δ) Δμέιημε ζηελ Παηδαγωγηθή Δπηζηήκε  

1) ΡΟΕΑ ΗΜΒΡΗΧΣΖ: Μνξθψλνπκε Γνχινπο (1
ν
 κέξνο) (ζει. 17 – 26)  

2) ΡΟΕΑ ΗΜΒΡΗΧΣΖ: Μνξθψλνπκε Γνχινπο (2
ν
 κέξνο) (54 – 63)  

3) ΜΤΡΗΝΖ ΚΛΔΑΝΘΟΤ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Ζ νπζία θαη νη κνξθέο ηεο 

ζχγρξνλεο  Παηδαγσγηθήο – Α) Ζ Φαζηζηηθή παηδαγσγηθή (ζει. 41 – 54)  

4) ΜΤΡΗΝΖ ΚΛΔΑΝΘΟΤ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Ζ νπζία θαη νη κνξθέο ηεο 

ζχγρξνλεο  Παηδαγσγηθήο – Β) Κνκκνπληζηηθή Παηδαγσγηθή (ζει. 99 – 116)  

5) ΜΤΡΗΝΖ ΚΛΔΑΝΘΟΤ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Ζ νπζία θαη νη κνξθέο ηεο 

ζχγρξνλεο  Παηδαγσγηθήο – Γ) Δζληθή – Γηεζληθή Παηδαγσγηθή (ζει. 168 – 192)  
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6) ΜΤΡΗΝΖ ΚΛΔΑΝΘΟΤ ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ: Ζ νπζία θαη νη κνξθέο ηεο 

ζχγρξνλεο  Παηδαγσγηθήο – ηελ Ακεξηθή (ζει. 256 – 271)  

7) ALFRED ANDREESEN (κεηάθξ. Παπαλνχηζνο): Βαζηθά δεηήκαηα ηεο 

κφξθσζεο ησλ δαζθάισλ (ζει. 248 – 256)  

8) ΜΑΡΗΑ ΜΟΝΣΔΟΡΗ (Μεηάθξαζε Δηξήλεο Πατδνχζε): Σν παηδί (ζει. 271 – 

282)  

η) Δμειίμεηο ζηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα ηεο Διιάδαο (λόκνη, κεηαξξπζκίζεηο, 

εθπαηδεπηηθέο πξωηνβνπιίεο)  

1) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Παηδεία (ζει. 1 – 5) 

2) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Κπβέξλεζε θαη ππάιιεινη (ζει. 37 – 39)  

3) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Σν πξφγξακκα ηνπ Γπκλαζίνπ (ζει. 39 – 40) 

4) ΔΛΛΖ ΛΑΜΠΡΗΓΖ: Γηδαζθαιεία θαη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο (ζει. 201 – 

214)  

5) ΑΓΝΖ ΡΟΤΟΠΟΤΛΟΤ: Ζ πνιηηηθή κφξθσζε ησλ δηδαζθαιηζηψλ θαη ε ζηάζε 

ηνπ δαζθάινπ απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο κεξίδεο (ζει. 214 – 225)  

Ε) Δπηζηεκνληθά: Φηινζνθία, Φπρνινγία, Ηζηνξία, Ηαηξηθή  

1) Υ. ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ: Ζ ζέζε ηεο θηινζνθίαο ζηελ επνρή καο (ζει. 81 – 99)  

2) ΓΗΑΝΝΖ ΚΟΡΓΑΣΟΤ: πδήηεζε γηα ηα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ηεο Ηζηνξίαο 

Α΄ (ζει. 161 – 168)  

3) Βαζίιεο Αξρνληίδεο: Αλαδήηεζε Φπρήο (ζει. 224 – 230)  

4) Θ. ΒΛΗΕΗΧΣΖ: Ζ επηζηξνθή ηνπ αζψηνπ (ζει. 286 – 294)  

5) LOUIS CORMAN (κεηάθξ. Α. ΠΡΧΣΟΠΑΣΖ): Ζ Μνξθνςπρνινγία. 

Φπρνινγία εκπξάγκαηε (ζει. 306 – 325)  

6) ΓΗΑΝΝΖ ΗΜΒΡΗΧΣΖ: Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Μνξθνινγηθήο Φπρνινγίαο (327 – 

338)  

Ζ) Βηβιηνθξηηηθέο  

1) Υ. ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ: Κ. Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ. Αξηζηνηέινπο Πξψηε Φηινζνθία – Σα 

κεηά ηα θπζηθά – Δηζαγσγή θαη εξκελεία. Δθδ. Οίθνο Αιεμίνπ θαη Πηθνπνχινπ (ζει. 

73 – 77)  

2) Υ. ΘΔΟΓΧΡΗΓΖ: . ΓΔΛΣΑ Δπηθηήηνπ, Δγρεηξίδηνλ, Μαχξνπ Απξειίνπ, Σα εηο 

εαπηφλ, δεχηεξε έθδνζε δηνξζσκέλε, Κιεάλζνπο, χκλνο εηο ηνλ Γία. (ζει. 77 – 79)  

3) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Η. ΚΑΡΑΒΗΓΑ – βηβιηνθξηζία: Κξάηνο θαη Παηδεία 

(ζει. 158 – 159)  

4) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: ΠΔΣΡΟΤ ΔΡΡΑΟΤ – βηβιηνθξηζία: Λνγηζηηθή 

νξγάλσζε μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ (ζει. 159 – 160)  

5) Δ. ΠΑΠΑΝΟΤΣΟΤ: Dr ARTHUR LIEBERT:Philosophic des Unterrichtes, 

Zurich, 1935 Verlag fur Recht und Gesellschaft ζει.ΥΗV, 372 (ζει. 197 – 200)  

6) Θ. Ξχδεο: Σν Βηβιίν. Βηβιηνθξηζία – Διιεληθή Βηβιηνγξαθία (ζει. 238 – 240)  

7) Κ. Γ. ΓΔΧΡΓΟΤΛΖ: Π. ΠΑΝΓΧΝΗΓΖ: Δηζαγσγή ζηελ Αξραία Διιεληθή 

Σξαγσδία, Θεζζαινλίθε, 1935 (ζει. 295 – 297)  

8) Δ. ΠΑΠΑΝΟΤΣΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΠΟΤΛΜΔΝΣΖ: Γεληθή Φπρνινγία, ηφκνο 

1νο: Ζ Θεκειηψδεο ιεηηνπξγία ηεο γλψζεσο εηο ηαο εμειηθηηθάο απηήο κνξθάο, 

Αζήλαη, 1936. (ζει. 298) 

9) Μ. ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Γ. ΒΑΛΔΣΑ: Σα λέα Λεζβηαθά Γξάκκαηα. (ζει. 298 – 299)  

Θ) Άξζξα πνηθίιεο ζεκαηνινγίαο  
1) ΜΗΛΣΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Κξάηνο θαη Παηδεία – Σα παλεπηζηεκηαθά – Σα 

πελεληάρξνλα ηνπ Παιακά – ρνιείν θαη Σέρλε – Γηα ην παηδηθφ ηρλνγξάθεκα. 

Διεπζέξηνο Βεληδέινο. (ζει. 117 – 121)  

2) Μ. ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ: Σν δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν. (ζει. 282 – 286) 
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3) Ξέλε εθπαηδεπηηθή θίλεζε –  Νέα απφ ηελ Αγγιία – Δθπαηδεπηηθέο εβδνκάδεο – 

Αζθάιεηα ζηνπο δξφκνπο γηα ηα παηδηά. Πεξηνδηθά γηα ηελ λεφηεηα (ρσξίο 

αξζξνγξάθν) (ζει. 299 – 302) 
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Βηνγξαθίεο  
 

1) ALFRED ANDREESEN (1886 – 1944)  
 Ο Andreesen ήηαλ γεξκαλφο γηαηξφο, εθπαηδεπηηθφο κεηαξξπζκηζηήο θαη βνεζφο ηνπ 

Hermann Lietz ηνλ νπνίν θαη δηαδέρηεθε ζηε δηεχζπλζε ησλ πξφηππσλ «Αγξνηηθψλ 

Δθπαηδεπηεξίσλ» (Landerziehungsheime) πνπ ν ηειεπηαίνο δεκηνχξγεζε. 

Ήηαλ γηνο εκπφξνπ θαη ζπνχδαζε ην 1905 καζεκαηηθά, θπζηθή, βηνινγία θαη 

θηινζνθία ζην παλεπηζηήκην Tübingen ηνπ Βεξνιίλνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ δηεηέιεζε κέινο ηεο Έλσζεο Γεξκαλψλ Φνηηεηψλ Tübingen. Μεηά ην 

δηδαθηνξηθφ ηνπ, ην 1909, δνχιεςε σο δάζθαινο ζην ζρνιείν Ilsenburg ηνπ Lietz. 

Απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ 1911, δηεηέιεζε αλαπιεξσηήο επηθεθαιήο εθπαίδεπζεο ζηελ 

ηδηαίηεξε παηξίδα ηνπ, ην Hessen. Πήξε κέξνο ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν σο 

ππνινραγφο. Σν 1919 αλέιαβε ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ Αγξνηηθψλ 

Δθπαηδεπηεξίσλ  (Landerziehungsheime) ηνπ Hermann Lietz ν νπνίνο ηνλ φξηζε ζε 

απηήλ ηελ ζέζε κέζσ ηεο δηαζήθεο ηνπ. Ίδξπζε λέα Landerziehungsheime ζρνιεία, 

ην 1923 ζηε Θνπξηγγία, ην 1924 ζηελ Έζζε, ην 1928 ζην λεζί Spiekeroog θαη ην 

1941 ζην θάζηξν Hohenwehrda ζηελ Έζζε. ε απηά δηαηήξεζε θαη ζπλέρηζε ηελ 

παηδαγσγηθή θιεξνλνκηά ηνπ Hermann Lietz (Γεκαξάο, 2002: 341).  

 

2) Georg Kerschensteiner (1854 - 1932)                                                                                                                         
Ο Kerschensteiner  ζεσξείηαη ν παηέξαο ηνπ «ρνιείνπ Δξγαζίαο» ζηνλ επξσπατθφ 

ρψξν. Γελλήζεθε ζην Μφλαρν ηεο Γεξκαλίαο ν 1854 φπνπ θαη ζπνχδαζε καζεκαηηθά 

θαη θπζηθέο επηζηήκεο. Ξεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ σο θαζεγεηήο ηεο κέζεο 

εθπαίδεπζεο θαη ην 1895 αλήιζε ζηε ζέζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ζηελ πφιε ηνπ 

Μνλάρνπ ζηελ νπνία παξέκεηλε σο ην 1918, νπφηε θαη άξρηζε ηελ αθαδεκατθή ηνπ 

θαξηέξα ζην παλεπηζηήκην ηεο ίδηαο πφιεο. 

Χο ζρνιηθφο ζχκβνπινο επηηέιεζε ζεκαληηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν, 

επεξεάδνληαο ην πξφγξακκα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Έδσζε κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζηα θπζηνγλσζηηθά καζήκαηα, ελψ ελέηαμε ζηε ζρνιηθή δσή ηνπο ζρνιηθνχο θήπνπο, 

ηα εξγαζηήξηα θαη ηα καγεηξεία. εκαληηθή ήηαλ αθφκε, ε ζπκβνιή ηνπ ζηε 

κεηαξξχζκηζε ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο, κε απνηέιεζκα λα απνθαιείηαη ν 

«παηέξαο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο» (Κνληνκήηξνο, 2006: 231). 

Ο Kerschensteiner επεξεάζηεθε βαζηά απφ ηηο αξρέο ηεο λέαο αγσγήο θαη 

πινπνίεζε πνιιέο απφ απηέο ζην «ρνιείν Δξγαζίαο» πνπ εηζεγήζεθε. Κηλήζεθε 

γχξσ απφ δπν θχξηνπο άμνλεο: Σνλ ςπρνινγηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ. χκθσλα κε ηνλ 

Kerschensteiner ην παηδί έρεη έκθπηε ηελ ηάζε λα ελεξγεί, λα δξα, λα ρξεζηκνπνηεί ηα 

ρέξηα ηνπ, δειαδή λα «εξγάδεηαη». Υξένο ηνπ ζρνιείνπ είλαη λα εθκεηαιιεπηεί 

δεκηνπξγηθά απηήλ ηελ ηάζε, αλαπηχζζνληαο ηελ ηζφξξνπα κε ηηο πλεπκαηηθέο θαη 

ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα ζπκβεί κε ην λα ηνπο 

ηίζεληαη ππαξθηά πξνβιήκαηα ψζηε λα θαηαπηάλνληαη κε απηά, λα θάλνπλ ιάζε, λα 

καζαίλνπλ κέζα απφ απηά θαη ηειηθά λα θαηαιήγνπλ ζε ιχζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ε έλλνηα «εξγαζία» δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή ζρνιηθή ρεηξσλαμία αιιά εθθξάδεη 

έλαλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο, κηα κέζνδν δνπιεηάο (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄: 

νζη΄ - πα΄). 

Ζ πξψηε επαθή πνιιψλ ειιήλσλ κε ην έξγν ηνπ Kerschensteiner (φρη βέβαηα 

απηψλ πνπ ζπνχδαζαλ αξγφηεξα θνληά ηνπ ζηε Γεξκαλία), έγηλε κε ηε κεηάθξαζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ «Έλλνηα ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο» απφ ηνλ Γ. Γεσξγαθάθε, ην νπνίν 

φκσο ήηαλ γξακκέλν ζηελ θαζαξεχνπζα. Οη έιιελεο θνηηεηέο πνπ κεηέβαηλαλ γηα 

https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://de.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbingen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hessen
https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Lietz
https://de.wikipedia.org/wiki/Spiekeroog
https://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Hohenwehrda
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επηπιένλ ζπνπδέο ζηε Γεξκαλία ηηο δπν πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ 

αηψλα δελ είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηά ηνπ αθνχ ν γεξκαλφο παηδαγσγφο κέρξη 

ηα ηέιε ζρεδφλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 θαηείρε θπξίσο ξφιν δηνηθεηηθφ θαη δελ είρε 

αθφκα αξρίζεη ηελ αθαδεκατθή ηνπ πνξεία, γεγνλφο πνπ ζπλέβελ απφ ην 1918 θαη 

κεηά. Ζ εμέιημε απηή ζπκπίπηεη κε ηε κεηαηφπηζε ηεο θίλεζεο ησλ ειιήλσλ θνηηεηψλ 

θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920 απφ ηελ Ηέλα πξνο ην Μφλαρν φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

αθαδεκατθά ν Kerschensteiner. Απηνί κάιηζηα πνπ ζπνχδαζαλ θνληά ηνπ είραλ ην 

πιενλέθηεκα λα βηψζνπλ ην ζρνιείν εξγαζίαο ζε φιε ηνπ ηελ ππφζηαζε θαη φρη απιά 

λα ην γλσξίζνπλ ζεσξεηηθά κέζα απφ θάπνην κεηαθξαζκέλν έξγν. πσο αλαθέξεη ε 

Ακαξηψηνπ (ζην Κνληνκήηξνο, 2006), φζνη είραλ απηήλ ηελ ηχρε, πήξαλ καδί ηνπο 

παληνηηλά έλα θνκκάηη ηεο ςπρήο ηνπ γεξκαλνχ παηδαγσγνχ. Αλάκεζα ζηνπο 

ηειεπηαίνπο, ήηαλ ε πξναλαθεξζείζα, ν Γεικνχδνο θαη ν Κνπληνπξάο. Σν ρξνληθφ 

δηάζηεκα αλάκεζα ζην 1920 – 1926 πνπ νη πξναλαθεξζέληεο παηδαγσγνί βξέζεθαλ 

θνληά ηνπ (ν Κνπληνπξάο κεηαμχ 1923 – 1926), ζπκπίπηεη κε ηελ δξάζε ηνπ 

Kerschensteiner πνπ νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηνπ έξγνπ ηνπ «Θεσξία ηεο Μφξθσζεο» 

(Κνληνκήηξνο, 2006: 240). 

πλερίδνληαο, ν Kerschensteiner  εξκήλεπζε ηνλ φξν «εξγαζία» γηα ην ζρνιείν 

ηνπ σο εμήο: ρη απιά σο έλα ζρνιείν πνπ ζα απαζρνιεί κφλν ηα ρέξηα. Δξγαζία 

κπνξεί λα απνηειέζεη  θαη ε κειέηε αξραίσλ έξγσλ. ρη κεραληθή δνπιεηά κε ηα 

ρέξηα θαη απνζηήζηζε έηνηκσλ γλψζεσλ αιιά ελέξγεηα πνπ λα δξαζηεξηνπνηεί 

νιφθιεξν ην είλαη ησλ παηδηψλ, πλεπκαηηθφ θαη ζσκαηηθφ. Ζ εξγαζία ησλ ρεξηψλ έρεη 

κεγάιε ζεκαζία φηαλ επηηειείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πλεπκαηηθή ελεξγνπνίεζε 

ησλ αηφκσλ. 

Καηά ηνλ Kerschensteiner ππάξρνπλ πέληε κνξθέο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο: Σν παηρλίδη, ην παηρλίδη κε θαλφλεο, ε ελαζρφιεζε, νη αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ε εξγαζία. Ζ ηειεπηαία έρεη γλήζηα κνξθσηηθή αμία φηαλ είλαη 

αιεζηλή, δειαδή φηαλ είλαη ππεξεζία επηηέιεζεο ελφο έξγνπ θαη ζηνρεχεη ζε 

απνηέιεζκα, επηδηψθνληαο ην ηέιεην. ην ζρνιείν ην παξαπάλσ έρεη εθαξκνγή φηαλ 

πιεξείηαη ε πξνυπφζεζε ηνπ απηελεξγνχ καζεηή, δειαδή ηνπ καζεηή πνπ είλαη 

θηλνχκελνο απφ ην δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, πνπ ελεξγεί νξηζκέλεο θνξέο απφ 

κφλνο ηνπ, απφ εζσηεξηθή παξφξκεζε θαη φρη απφ έγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ 

απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δάζθαιν (ζπλήζεο πξαθηηθή ηνπ παιαηνχ ζρνιείνπ). Με ηνλ 

ηξφπν απηφ θαηαλνεί θαιχηεξα ηα θπζηθά θαη θνηλσληθά θαηλφκελα, αθφκε θαη ηηο 

αθεξεκέλεο έλλνηεο, αθνχ φια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ πξνζσπηθά ηνπ βηψκαηα, 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ ηξηβήο θαη φρη ζεσξεηηθά δηαβάζκαηα ρσξίο πξαθηηθή 

εθαξκνγή. Ζ εξγαζία γίλεηαη ραξά, θπζηθή εμέιημε ηεο δσήο ηνπ θαη φρη απφ πάλσ 

πξνο ηα θάησ (απφ ηνλ δάζθαιν πξνο ηνλ καζεηή) επηβαιιφκελε θαηάζηαζε. Κέξδνο 

απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

δνπιεηάο αιιά θαη ζθέςεο λα  γίλνπλ πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ηεο χπαξμεο ησλ 

αηφκσλ πνπ ζα ηα ζπλνδεχνπλ ζε φιε ηνπο ηε δσή. Ο ραξαθηήξαο ησλ αλζξψπσλ 

ελδπλακψλεηαη κέζσ δεμηνηήησλ πνπ απνθηά, φπσο ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ ηζρχ ηεο 

βνχιεζήο ηνπ, ηελ επαηζζεζία θαη ηελ ηάζε λα δηεξεπλά θαη λα κελ δέρεηαη ηε γλψζε 

άθξηηα σο έλα έηνηκν πξντφλ (Κνληνκήηξνο, 2006: 246). 

Ξερσξηζηή κλεία θάλεη ν Kerschensteiner θαη γηα ηε ζεκαζία ηεο νκαδηθήο 

εξγαζίαο. ε αληίζεζε κε ην παιαηφ ζρνιείν (ην ζρνιείν ηνπ «βηβιίνπ» φπσο ην 

απνθαιεί), ζην ζχγρξνλν είλαη απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο, 

γεγνλφο πνπ ζα απνθέξεη πνιιαπιά νθέιε. Μέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηφζν 

ην άηνκν φζν θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζα επσθειεζνχλ κε απψηεξν εζληθφ θαη 

παλαλζξψπηλν θέξδνο. Απηή φκσο ε κνξθή ζρνιηθήο εξγαζίαο κπνξεί λα 
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πξαγκαηνπνηεζεί φηαλ ππάξρνπλ εξγαζηήξηα. Μέζα ζε απηά ε θνηλή δξάζε ησλ 

καζεηψλ ζα αλαπηχμεη ηδηφηεηεο φπσο ε επαηζζεζία θαη ε ππεπζπλφηεηα, κε απψηεξν 

θέξδνο ηελ πνιηηηθή αγσγή. Οη νκάδεο ζα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο δεκηνπξγψληαο κηα 

κεγάιε νκάδα, ην ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληα, πάληα ζε εζεινληηθή βάζε. 

Ο Kerschensteiner αλαγλσξίδεη πνιιά ηδαληθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κφξθσζεο κε 

θπξηφηεξν φκσο, (πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη φια ηα άιια), απηφ ηεο εζηθήο θαη 

απηφλνκεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ιεηηνπξγεί κε βάζε ηηο απφιπηεο αμίεο. Μάιηζηα ε 

κφξθσζε δελ πξέπεη λα είλαη απζαίξεηε ελέξγεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ελ δπλάκεη δεκηνπξγηθά ζηνηρεία ηνπ καζεηή. ε απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ηα αηνκηθά φζν θαη ηα θνηλσληθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ αγσγή πξνεηνηκάδεη ην άηνκν 

αξρηθά γηα ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία εληάζζεηαη, αξγφηεξα γηα ην έζλνο ζην νπνίν 

αλήθεη θαη θαη’ επέθηαζε γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα. Ζ αγσγή ιακβάλνληαο ππφςε 

ηεο ηελ θνηλσληθφηεηα, ζπλδέεηαη κε ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, ηελ εζληθή δσή θαη ηηο 

αμίεο πνπ εκπεξηέρνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη εληφο απηψλ. Γελ παξαβιέπεη φκσο ηα 

ελδηαθέξνληα θαη ηελ ηδηαίηεξε ςπρνζχλζεζε ηνπ παηδηνχ, ην νπνίν έρνληαο 

εζσηεξηθέο δπλάκεηο νδεγείηαη ζε επηινγέο αγαζψλ (πνιηηηζκηθψλ, εζηθψλ, 

θνηλσληθψλ θ.η.ι.). Γηα λα επηηεπρζνχλ φια ηα παξαπάλσ, απαηηείηαη ε κέζνδνο ηεο 

αγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ, ε 

νπνία φρη απιά δελ ηαπηίδεηαη κε απηήλ ησλ κεγάισλ, αιιά θαη ζπλερψο εμειίζζεηαη.  

Ζ νξγάλσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή νθείιεη λα 

ιάβεη ππφςε ηεο, ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. Αθφκε, έλα αμίσκα κφξθσζεο θαηά 

ηνλ Kerschensteiner είλαη θαη ην εμήο: Ζ κφξθσζε ηνπ αηφκνπ είλαη δπλαηή κφλν κε 

εθείλα ηα αγαζά ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ νπνίσλ ε πλεπκαηηθή ζχλζεζε ηειείσο ή 

κεξηθά, αληαπνθξίλεηαη θαη είλαη αλάινγε κε ηε ζχλζεζε ηεο αηνκηθήο ςπρήο ηνπ 

καζεηή (Κνληνκήηξνο, 2006: 250 – 251). 

 

3) Louis Corman (1901 – 1995)  
Ο Γάιινο παηδνςπρίαηξνο Louis Corman ππήξμε δηεπζπληήο ηνπ Ννζνθνκείνπ Saint 

– Jaques ηεο Νάληεο. πνχδαζε ηαηξηθή ζηε Ρνπέλ θαη θπζηθή ζηε νξβφλλε. Σν 

1980 ίδξπζε ηε Γαιιηθή Δηαηξία Μνξθνςπρνινγίαο σο επηζηέγαζκα κηαο πνξείαο 

πνπ άξρηζε ην 1937 κε ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ 15 καζήκαηα γηα ηε 

Μνξθνςπρνινγία, ην νπνίν έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ απζηεξή επηζηεκνληθή 

αλάπηπμε απηνχ ηνπ λένπ ηφηε θιάδνπ ηεο ςπρνινγίαο (Γεκαξάο, 2002: 343).  

 

4) Αγλή Ρνπζνπνύινπ (1901 – 1977)   

Ζ Αγλή Ρνπζνπνχινπ γελλήζεθε ην 1901 ζηελ Αζήλα απφ εχπνξε αζηηθή 

νηθνγέλεηα. Ο παηέξαο ηεο ίδξπζε ηελ «Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή Αθαδεκία», ελψ ε 

κεηέξα ηεο, Διέλε Ρνπζνπνχινπ, ππήξμε απφ ηηο ζηελφηεξεο ζπλεξγάηηδεο ηεο 

Καιιηξφεο Παξξέλ ζην Λχθεην Διιελίδσλ, αληηπξφεδξνο ζην πκβνχιην ησλ 

Διιελίδσλ θαη ππεχζπλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ «Διιελίο». Έρνληαο 

αλαηξαθεί ζε έλα πξννδεπηηθφ αζηηθφ πεξηβάιινλ κε ηζρπξέο θεκηληζηηθέο επηξξνέο, 

ε Αγλή θνίηεζε ζηε Ννκηθή ρνιή Αζελψλ, κία εθ ησλ πέληε θνηηεηξηψλ ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 1918 (Ρεπνχζε, 2012). ηε ζπλέρεηα, αθνχ πξαγκαηνπνίεζε 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε Λεηςία θαη ζην Ρφηζεζηεξ πάλσ ζην εξγαηηθφ δίθαην, 

επέζηξεςε ζηελ Αζήλα φπνπ θαη αλέπηπμε πνιχκνξθε δξάζε ζην γπλαηθείν θίλεκα. 

Ήηαλ πξντζηακέλε ηνπ λνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ Διιελίδσλ θαη έλα απφ ηα 

πην δξαζηήξηα κέιε ηεο «Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ Γηθεγφξσλ». 
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Αξζξνγξαθνχζε ζηα θεκηληζηηθά πεξηνδηθά «Διιελίο» θαη «Ο Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο» 

γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία, αζρνιήζεθε κε ην 

κεηαλαζηεπηηθφ πξφβιεκα, ηα πνηληθά δηθαζηήξηα αλειίθσλ, κε δεηήκαηα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη κε πνηθίια άιια ζέκαηα 

(φπσο κε ην δήηεκα ηεο λνκηθήο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηνλ Αζηηθφ Κψδηθα, ηελ 

πξνίθα, ηηο παξάλνκεο πηνζεζίεο θιπ.) 

Ζ Αγλή Ρνπζνπνχινπ ήηαλ ζηελή ζπλεξγάηηδα ηνπ Αιέμαλδξνπ βψινπ θαη 

κία απφ ηηο γπλαίθεο – πξσηαγσλίζηξηεο ζηελ εμάπισζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

ζνζηαιηζκνχ. πκκεηείρε ζηελ Διιεληθή Λατθή Γεκνθξαηία πξψηα, κε πξφεδξν ηνλ 

Αι. βψιν, ζην πξννδεπηηθφ θίλεκα ηνπ Γεσξγίνπ Καξηάιε έπεηηα, θαη ηέινο, 

δηεηέιεζε Πξφεδξνο ηνπ νζηαιηζηηθνχ πλδέζκνπ. Ζ πνιηηηθή ηεο δξάζε, βέβαηα, 

εθηείλεηαη πνιχ πέξα απφ ηνλ Μεζνπφιεκν, ζηα ρξφληα ηεο αληίζηαζεο, ηε 

δηθηαηνξία, ηε κεηαπνιίηεπζε, έσο θαη ην 1976 πνπ ήηαλ ππνςήθηα βνπιεπηήο. Πέξα 

απφ ηελ θνηλή δξάζε πνπ αλέπηπμαλ ζηελ πνιηηηθή, ε Ρνπζνπνχινπ ήηαλ πνιχηηκε 

ζπλεξγάηηδα ηνπ βψινπ ζηνλ αληηθαηνρηθφ αγψλα θαη ηδίσο σο γξακκαηέαο ζηελ 

«Δπηηξνπή Μαθεδφλσλ θαη Θξαθψλ ελ Αζήλαηο», νξγάλσζε ζεκαληηθή γηα ηε δξάζε 

ηεο ζηα δεηήκαηα ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο (Ίαζκε, 2010). 

Ζ Ρνπζνπνχινπ πξσηαγσλίζηεζε ζε κηα απφ ηηο πξψηεο ππνζέζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ε νπνία ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ έκθπιν πνιηηηθφ θαη 

θνηλσληθφ ιφγν ηεο επνρήο.  

Σν 1928 ηδξχζεθε ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, πνπ απνηεινχζε ζεζκηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ Βεληδέινπ απφ ην 1911, ζε κηα επνρή δχζθνιε γηα ηελ 

θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία θαη ηνπο θηιειεχζεξνπο ζπληαγκαηηθνχο ζεζκνχο. Σν 

πκβνχιην, σζηφζν, ππήξμε άηνικν ζε θεθαιαηψδε θνηλσληθά δεηήκαηα, φπσο ε 

ηζφηεηα ησλ θχισλ. Υαξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηεο αηνικίαο ηνπ απνηέιεζε θαη κηα απφ 

ηηο πξψηεο απνθάζεηο ηνπ πνπ αθνξνχζε ην αίηεκα ηεο Αγλήο Ρνπζνπνχινπ ζηηο 15 

Μαΐνπ 1929 γηα αθχξσζε ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ηεο απφθαζεο απφξξηςεο  

ηεο απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξφζιεςεο ησλ πξψησλ εηζεγεηψλ ηνπ κε ηελ αηηηνινγία φηη 

είλαη γπλαίθα (Αιηβηδάηνο, 2003: 254). 

Ο Αιέμαλδξνο βψινο, πνπ ζεσξείην «θσηηζκέλνο άλδξαο» απφ ηηο 

θεκηλίζηξηεο ηνπ Μεζνπνιέκνπ, αλέιαβε ηελ ππεξάζπηζή ηεο ζηελ ελ ιφγσ δίθε ηνπ 

1929 – κηα απφ ηηο πξψηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Σν ζέκα ζπδεηήζεθε κε 

απμεκέλε Οινκέιεηα θαη, φπσο πξνζθπψο είπε ε ίδηα ε Αγλή Ρνπζνπνχινπ: «ε 

παλεγπξηθή ζπλεδξίαζε ην πκβνχιην απέξξηςε παλεγπξηθά ηελ αίηεζή κνπ» Ο 

εηζεγεηήο (θαη αληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο) θ. ηάκνο 

Παπαθξάγθνο επηθαιέζηεθε ζηελ έθζεζή ηνπ κηα ζεηξά απφ επηρεηξήκαηα θαηά ηνπ 

δηνξηζκνχ γπλαηθψλ ζε δεκφζηεο ζέζεηο, ηδίσο ζε ζέζεηο δηθαζηψλ. Χζηφζν, επεηδή νη 

απφςεηο ηνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ αθπξφηεηα γεληθά ηνπ δηνξηζκνχ γπλαηθψλ, φπνπ δελ 

πξνβιεπφηαλ ξεηά απφ ηνλ λφκν ε είζνδφο ηνπο, πεξηφξηζε ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηηο 

δηθαζηηθέο ζέζεηο κφλν, βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηεο εξκελεπηηθήο 

ηνπ δήισζεο (Ίαζκε, 2010). 

 

5) Βαζίιεο Αξρνληίδεο  
Ο Βαζίιεο Αξρνληίδεο βξέζεθε πνιχ θνληά ζηνλ Μίιην Κνπληνπξά θαη ηνλ 

Δπάγγειν Παπαλνχηζν αιιά δελ κπφξεζε λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα 

εθπαηδεπηηθά – παηδαγσγηθά δξψκελα ηεο επνρήο ηνπ, θαζεισκέλνο πάληα ζε 

δεχηεξν ξφιν (δελ θαηάθεξε λα γίλεη νχηε γπκλαζηάξρεο). Ο Π. Αξγχξεο εξκελεχεη 

απηφ ην γεγνλφο ζεσξψληαο φηη ν Αξρνληίδεο πξνζέθξνπζε πξψηα ζηηο αγθπιψζεηο 

θαη ζηα βαξίδηα κηαο ζπληεξεηηθήο θνηλσλίαο, φηαλ ζέιεζε λα παξνπζηάζεη 
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θαηλνηφκν έξγν ζηελ εθπαίδεπζε, (ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ην επεηζφδην ηεο 

Βηθηψξηαο ηνπ Υάκζνπλ, δειαδή ηηο αληηδξάζεηο πνπ μέζπαζαλ φηαλ ζπλέζηεζε ην 

βηβιίν απηφ σο εμσζρνιηθφ αλάγλσζκα ζηνπο καζεηέο ηνπ), θαη έπεηηα ζηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ ηδενινγηθέο αλαζηνιέο θαζψο βξέζεθε πνιχ θνληά ζηηο απφςεηο ηνπ 

Γ. Γιελνχ: φηαλ δειαδή θιήζεθε απφ ηνλ Κνπληνπξά λα αλαιάβεη ππεχζπλεο ζέζεηο 

ζηελ εθπαίδεπζε (ηελ επνρή πνπ ν Κνπληνπξάο εξγαδφηαλ σο ζχκβνπινο ζην 

Δθπαηδεπηηθφ Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην) αξλήζεθε, πξνβάιινληαο ηελ καμηκαιηζηηθή 

ζέζε φηη ε εθπαίδεπζε δελ είλαη δπλαηφλ λα αιιάμεη ρσξίο αιιαγή ηεο θνηλσλίαο 

(Αξγχξεο, 2003: 7 – 8).  

 

6) Γηάλεο K. Κνξδάηνο (1891 – 1961) 
Ο Γ. Κνξδάηνο ήηαλ έιιελαο δηαλννχκελνο, θνηλσληνιφγνο,  ηζηνξηθφο,  

πνιηηηθφο θαη λνκηθφο. Χο καζεηήο επηχρεζε λα έρεη θαζεγεηή, ζην 

Διιελνγεξκαληθφ Λχθεην ηεο κχξλεο φπνπ θνίηεζε, ηνλ Γεκήηξε Γιελφ ν νπνίνο 

ηνλ κχεζε ζηνλ δεκνηηθηζκφ (Μέμεο, 1975: 21). ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα ππήξμε καδί 

κε ηνλ Μίιην Κνπληνπξά, ηδξπηηθφ κέινο ηεο Φνηηεηηθήο πληξνθηάο ελψ αξγφηεξα 

δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ κηιν (Γεκαξάο, 1985, η. Β΄). Ο Κνδξάηνο 

απφ ηελ ίδξπζε ηνπ .Δ.Κ.Δ. (κεηέπεηηα Κ.Κ.Δ.) είρε ελεξγή ζπκκεηνρή ζηα δξψκελα 

ηνπ θφκκαηνο, {ηδξπηηθφ κέινο, γξακκαηέαο ηνπ, ππεχζπλνο επί ηεο πνιηηηθήο 

ηνπ Ρηδνζπάζηε (1920) θαη δηεπζπληήο ηνπ (1921 – 1924)}. Σν 1922 άξρηζε λα 

απνκαθξχλεηαη ζηαδηαθά απφ ηνλ ρψξν γηα λα απνρσξήζεη ην 1924 θαη λα δηαγξαθεί 

νξηζηηθά ην 1927 (Υαηδεησζήθ, 2003: 139, 177). Ζ παξαπάλσ εμέιημε ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο δηαθσλίαο ηνπ κε ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο ζην Μαθεδνληθφ 

δήηεκα. Ο ίδηνο δεκνζίεπζε ηηο απφςεηο ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε παξηζηλή 

εθεκεξίδα, ηαζζφκελνο κε ηελ πιεπξά ηεο ηφηε ηξνηζθηζηηθήο αληηπνιίηεπζεο 

(Υαηδεησζήθ, 2003: 230). Τπήξμε έλα απφ ηα ιηγνζηά δηαλννχκελα ζηειέρε ηνπ 

ΔΚΔ, κε καθξά ζεηεία ζηα δηαδνρηθά ζρήκαηα ηεο εγεζίαο ηνπ θαη κε αμηφινγν 

ζπγγξαθηθφ έξγν πνπ μεπεξλά ην επίπεδν ηεο επηθαηξφηεηαο γηα λα δηεηζδχζεη ζην 

ηζηνξηθφ βάζνο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο. ηηο ζπληεηαγκέλεο ηεο θνκκαηηθήο δσήο 

εκπινχηηδε ηε ζεσξεηηθή ηνπ ζθέςε, δείγκαηα ηεο νπνίαο είραλ εκθαληζζεί 

ζηνλ Ρηδνζπάζηε απφ ην 1919 θαη ζηα Γξάκκαηα ην 1920, θαη ήηαλ ν πξψηνο 

απηνδίδαρηνο ηζηνξηθφο πνπ είρε θαηαλνήζεη ηελ αλάγθε ησλ θηινζνθηθψλ θαη 

επηζηεκνινγηθψλ ζεκειίσλ ηεο έξεπλάο ηνπ. Χο ππεχζπλνο «επί ηεο πνιηηηθήο» 

ηνπ Ρηδνζπάζηε (1920) θαη σο δηεπζπληήο ηνπ δελ αθνκνηψζεθε απφ ηηο ηδηάδνπζεο 

απαηηήζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δεκνζηνγξαθίαο, αιιά βξήθε ηελ αληνρή λα ζπλζέζεη 

επξχηεξεο κειέηεο γηα ην αγξνηηθφ δήηεκα πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηελ Κνκκνπληζηηθήλ 

Δπηζεψξεζηλ, φπνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη άιιεο κηθξφηεξεο εξγαζίεο ηνπ (πνιηηηθέο 

αλαιχζεηο, ηδενινγηθέο παξεκβάζεηο, επηζθνπήζεηο ηεο ηξέρνπζαο πνιηηηθήο δσήο θαη 

βηβιηνθξηηηθέο). 
Λίγν πξηλ παξακεξηζζεί απφ ηελ εγεζία ηνπ KKE θπθινθνξεί απφ ηηο εθδφζεηο 

«Βαζηιείνπ» ην έξγν ηνπ «Ζ Κνηλσληθή ζεκαζία ηεο Διιεληθήο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 

1821», πνπ απνηέιεζε εξκελεία ηνπ ηζηνξηθνχ απηνχ γεγνλφηνο απφ ηελ νπηηθή ηνπ 

«ηζηνξηθνχ πιηζκνχ» (Ννχηζνο, 2004).  

Γηα ην γισζζηθφ δήηεκα ν Κνξδάηνο πήξε ζαθή ζέζε θάλνληαο ιφγν γηα 

«ηειηθφ ζξίακβν ηεο δεκνηηθήο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή επηθξάηεζε ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ». Σαπηηδφηαλ κε ηελ πνιηηηθή ρξνηά πνπ ζνζηαιηζηηθέο ηάζεηο έδηλαλ 

ζην ζέκα, ηνλίδνληαο ηε ζρέζε ηνπ δεκνηηθηζκνχ κε ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ηαμηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ ιανχ θαη ηεο ξηδηθήο θνηλσληθήο 

αιιαγήο (Κνξδάηνο ζην Υαηδεησζήθ, 2003: 182).  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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7) Γηάλλεο Ηκβξηώηεο (1898 – 1979)   
Ο Γηάλλεο Ηκβξηψηεο ήηαλ πηπρηνχρνο ηεο Φηινζνθηθήο Αζελψλ. πλέρηζε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ ζηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία ζηνπο ηνκείο ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο 

Κνηλσληνινγίαο. Σν 1933 έγηλε πθεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο θαη απφ 

ην 1937 ηαθηηθφο θαζεγεηήο Φηινζνθίαο ζην ίδην Παλεπηζηήκην. Απνιχζεθε ην 1947 

γηα ηα πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα, θαη απνθαηαζηάζεθε κφλν κεηά ην 1974. Τπήξμε 

βνπιεπηήο ηεο Δ.Γ.Α. (1951) θαη πξψηνο πξφεδξνο ηνπ Κέληξνπ Μαξμηζηηθψλ 

Δξεπλψλ (1975) θαη πηζαλψο κέινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ. Σν 1934 είρε εθδψζεη 

ην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν Μνξθνινγηθή Φπρνινγία (Γεκαξάο, 2002).   

 

8) Γηώξγνο Βαιέηαο (1907 – 1989) 
Ο Γηψξγνο Βαιέηαο γελλήζεθε ην 1907 ζην ρσξηφ Άξγελνο ηεο Μπηηιήλεο. Ζ αγάπε 

ηνπ γηα ην λεζί ηνπ, φπνπ πέξαζε ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ, εθθξάζηεθε κε ην 

έξγν ηνπ, κε ηηο πνιπάξηζκεο εθδφζεηο έξγσλ Λέζβησλ ζπγγξαθέσλ πνπ έθαλε, 

θαζψο θαη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ λεζηνχ ηνπ. 

Δθεί πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηα γξάκκαηα, ην 1925, φηαλ 

καζεηήο αθφκε, ζπκκεηείρε ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Λεζβηαθέο ειίδεο πνπ 

θπθινθφξεζε απφ ην 1925 έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1926 (ελλέα ηεχρε) κε ηε 

ζπλεξγαζία παιηψλ θαη λέσλ ινγνηερλψλ – δεκνηηθηζηψλ (Αλησλίνπ – Σίιηνπ, 

Παπαθπξίηζεο, 2007: 1248). Σν 1926 ν Βαιέηαο ηειεηψλεη ην γπκλάζην θαη 

εγγξάθεηαη ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Οη νηθνλνκηθέο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά ζηελ Αζήλα ηνλ νδεγνχλ ζηελ απφθαζε λα θαηαηαγεί 

παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο ηνπ, ζηε ρσξνθπιαθή γηα ηξία ρξφληα. Δπίζεο, ην 1930, 

φληαο αθφκε θνηηεηήο δηνξίδεηαη βηβιηνθχιαθαο ηνπ θνηηεηηθνχ αλαγλσζηεξίνπ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζα έρεη ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρεη σο 

ζπληάθηεο ζηε Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Ππξζνχ θαη λα βξεζεί θνληά ζε 

δηαθεθξηκέλεο κνξθέο ησλ λενειιεληθψλ γξακκάησλ (Σέινο Άγξαο, Κψζηαο 

Βάξλαιεο, Ναπνιέσλ Λαπαζηψηεο, Γηάλλεο Κνξδάηνο θ.ά.) θαη λα απνθηήζεη 

πνιχηηκε εκπεηξία, πνπ ζα ζηαζεί ρξήζηκε ζηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ (Μφζρνο, 

1989: 682).  

Σν 1932 ζα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο θηινινγίαο ζην Παλεπηζηήκην θαη ζα 

ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη σο βηβιηνζεθάξηνο κέρξη ην 1935, ρξνληά θαηά ηελ νπνία ζα 

έξζεη ν δηνξηζκφο ηνπ ζην γπκλάζην Πισκαξίνπ φπνπ ζα παξακείλεη σο ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1936 φπνηε θαη ζα κεηαηεζεί, επηζηξέθνληαο ζηελ πφιε ησλ 

καζεηηθψλ ηνπ ρξφλσλ, ζην γπκλάζην ζειέσλ Μπηηιήλεο, (Θενιφγνπ, 2012: 10). 

Σν δηάζηεκα ηεο παξακνλήο ηνπ σο θαζεγεηήο ζηελ παηξίδα ηνπ (1935 – 

1939) ππήξμε ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφ γηα ηνλ ίδην. Δμέδσζε κηα ζεηξά κειεηψλ κε 

ζέκα έιιελεο ινγνηέρλεο θαη πνηεηέο φπσο ηνλ νισκφ (1936), ηνλ Βηδπελφ (1937) 

θαη ηνλ Παπαδηακάληε (1938). Δπίζεο, ην ίδην δηάζηεκα πξαγκαηνπνηεί θαη ηελ 

έλαξμε ηεο εθδνηηθήο ζεηξάο «Λεζβηαθή Βηβιηνζήθε» ζηελ νπνία ηππψζεθαλ έξγα 

ηεο Λεζβηαθήο Γξακκαηείαο, φπσο ε ζπιινγή πνηεκάησλ ηνπ Αξγχξε Δθηαιηψηε 

Αγάπεο Λφγηα (1938) (Καιάξγαξεο, 2009 ζην Θενιφγνπ, 2012: 11). Ξερσξηζηή ζέζε 

ζηελ εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Βαιέηα θαηέρεη θαη ε δεκνζίεπζε ηεο Αηνιηθήο 

Βηβιηνγξαθίαο (1939), ε νπνία απνηειεί θαη ηελ πξψηε βηβιηνγξαθηθή θαηαγξαθή 

έξγσλ Λέζβησλ ζπγγξαθέσλ ηεο πεξηφδνπ 1566 – 1939 (Μίζζηνο, 2008: 246).   

 Σν 1940 κεηαηίζεηαη ζηελ Αζήλα θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γπκλάζην Παιαηνχ 

Φαιήξνπ. Δθεί ηνλ βξίζθεη θαη ε έλαξμε ηνπ πνιέκνπ θαζψο θαη ε κεηέπεηηα 

γεξκαληθή θαηνρή θαηά ηελ νπνία αλαιακβάλεη ελεξγφ αληηζηαζηαθφ ξφιν 

ζπκκεηέρνληαο ζηελ ίδξπζε ηνπ Δ.Α.Μ. ινγνηερλψλ Καιιηζέαο – Παιαηνχ Φαιήξνπ 
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καδί κε ηνπο Κ. Βάξλαιε, Δ. Αιεμίνπ, Γ. Υαηδίλε θ.ά. (Καξαληθφιαο, 1989: 107). 

Μάιηζηα εμαηηίαο ηεο αληηζηαζηαθήο ηνπο δξάζεο ζα ππνζηεί ζπιιήςεηο θαη εμνξίεο 

θαη ηελ πεξίνδν ησλ Γεθεκβξηαλψλ ζα κεηαθεξζεί απφ ηνπο Άγγινπο ζην ζηξαηφπεδν 

«Δι Νηάκπα» ηεο Αθξηθήο φπνπ ζα παξακείλεη γηα έλαλ πεξίπνπ ρξφλν 

(Φσηφπνπινο, 1964 ζην Θενιφγνπ, 2012: 13), γεγνλφο πνπ ζα επαλαιεθζεί θαη ην 

1947, ζηελ Ηθαξία απηή ηε θνξά. 

 Με ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζα μεθηλήζεη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

εθδνηηθή πξσηνβνπιία, ηελ «Νενειιεληθή Βηβιηνζήθε» πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηαμχ 1950 θαη 1973 ζα εθδψζεη ην έξγν 19 ειιήλσλ ινγνηερλψλ, φπσο ησλ: 

Πνιπιά, Παπαδηακάληε, Νηξβάλα, Γξππάξε, Καξθαβίηζα, Δθηαιηψηε θ.ά. 

Παξάιιεια αζρνιήζεθε κε πιήζνο άιισλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο, ηελ ίδξπζε ην 

1961 ζηελ Καιιηζέα, ηνπ Γξακκαηνινγηθνχ Κέληξνπ ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ αιιά θαη 

ηεο Φηινινγηθήο ηέγεο Δθηαιηψηε ζηε Λέζβν (Θενιφγνπ, 2012: 14).  

 Σν 1971 πξνέβε ζε κηα αθφκε πνιχ ζεκαληηθή θίλεζε ζηνλ ρψξν ησλ 

γξακκάησλ. Ίδξπζε ην πεξηνδηθφ Αηνιηθά Γξάκκαηα, έλα πεξηνδηθφ πνπ εμαθνινπζεί 

λα θπθινθνξεί κέρξη ηηο κέξεο καο θαη κε ην νπνίν ζπλεξγάζηεθαλ θαηά ην παξειζφλ 

πιήζνο ιφγησλ ηεο ρψξαο.  

Δπίζεο, ην 1975 ν Βαιέηαο μεθίλεζε κηα ειπηδνθφξα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

Παλεπηζηεκίνπ ζην Αηγαίν. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νξγάλσζε ην Γηεζλέο πκπφζην 

Αηγαίνπ ην νπνίν θαηά θαηξνχο πξαγκαηνπνηνχζε ζπλέδξηα ζε δηάθνξα λεζηά 

(Μπηηιήλε, Ηθαξία, χξνο, Ρφδνο, άκνο) ηνπ ειιεληθνχ πειάγνπο κε ζπκκεηνρή 

πιήζνπο ειιήλσλ θαη μέλσλ επηζηεκφλσλ θαη θαιιηηερλψλ θαη ζεκαηνινγία πνπ 

εθηείλνληαλ απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν σο ηηο ηέρλεο.  

Σέινο, ην 1977 ζα ηδξχζεη ζηε Μπηηιήλε ηελ Δηαηξία Αηνιηθψλ Μειεηψλ, κηα 

πξσηνβνπιία γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Λέζβνπ. εκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξίαο απνηέιεζε ε έθδνζε ηνπ ηξηκεληαίνπ 

πεξηνδηθνχ Αηνιηθά Φχιια (πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Σεθκεξίσζεο: https://eskep.ekt.gr/eskep/, εκεξνκελία ζχλδεζεο: 15/7/2015) 

Ο Γηψξγνο Βαιέηαο πέζαλε ζηηο 21 Απξηιίνπ ηνπ 1989 ζε ειηθία 82 εηψλ. 

Παξά ηα δπν εγθεθαιηθά επεηζφδηα πνπ είρε ππνζηεί ιίγα ρξφληα πξηλ θαη ηνλ είραλ 

θαζειψζεη ζην θξεβάηη, δελ έραζε ηε δηαχγεηα ηνπ πλεχκαηφο ηνπ κέρξη ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ.   

 Ο Γ. Βαιέηαο αλήθεη ζε κηα κεγάιε νκάδα κειεηεηψλ, (Γ. Εψξαο, Δ. 

Κξηαξάο, Λ. Πνιίηεο, Γ. Καηζίκπαιεο, Γ. Γθίλεο, Β. Μέμαο, Β. Λανχξδαο θ.ά.), 

γελλεκέλσλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα πνπ σξίκαζαλ κέζα ζε θαηλνχξγηα ηδενινγηθά 

ζρήκαηα, (επνρή ηνπ κεζνπνιέκνπ κε ηδενινγηθέο αιιαγέο – θαηάξξεπζε δηεγήκαηνο  

κεγάιεο ηδέαο θαη θνηλσληθνπνιηηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο – αζξφα κεηαθίλεζε 

ειιελφθσλσλ πιεζπζκψλ απφ ηα εδάθε ηεο Πξψελ Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο 

κεηά ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ). Πξφθεηηαη γηα λενειιεληζηέο θηινιφγνπο νη 

νπνίνη αζρνιήζεθαλ ζπζηεκαηηθά κε ηελ πξνβνιή θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο 

κεηαβπδαληηλήο θαη λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαζηζηψληαο ηα έξγα απηά αληηθείκελν 

επηζηεκνληθήο ελαζρφιεζεο. Ζ γεληά απηή ησλ θηινιφγσλ δξαζηεξηνπνηήζεθε  

έληνλα, θαη θαζψο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 4
εο

 θαη 5
εο

 δεθαεηίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα νη 

έδξεο ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο πνιιαπιαζηάδνληαη, πνιινί απφ ηνπο παξαπάλσ 

ηηο θαηαιακβάλνπλ, θαζηεξψλνληαο πιένλ ηελ αθαδεκατθή απηνηέιεηα ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. εκαληηθφο φκσο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ θηινιφγσλ 

εθείλσλ πνπ αλ θαη δελ θαηέιαβαλ παλεπηζηεκηαθέο έδξεο, (Βαιέηαο, Λανχξδαο, 

Καηζίκπαιεο), αθνζηψζεθαλ ζηελ επηζηήκε ηεο λενειιεληθήο θηινινγίαο 

παξάγνληαο ζεκαληηθφ έξγν, φπσο απηφ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ ζηε ζχληνκε 
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παξνπζίαζε ηεο πνξείαο δσήο ηνπ Γ. Βαιέηα. Ο ηειεπηαίνο, πξνζδηνξίδνληαο ην 

πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειεηεηψλ ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1930, ζεκεηψλεη, σο θπξίαξρε γξακκή ησλ επηζηεκνληθψλ 

ελαζρνιήζεσλ ησλ θηινιφγσλ, «ηελ επηζηξνθή ζηηο πεγέο, ηελ έξεπλα, ηε κειέηε, ηελ 

εξκελεία, ηελ εθδνηηθή, θξηηηθή θαη βηβιηνγξαθηθή αμηνιφγεζε ηεο εζληθήο πλεπκαηηθήο 

παξάδνζεο» (Βαιέηαο, 1966: 174). 

 Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε ελαζρφιεζε ηνπ Βαιέηα κε ζπγγξαθείο θαη 

θείκελα ησλ ρξφλσλ ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη ηεο κεηέπεηηα πεξηφδνπ δελ απνηεινχλ 

κεκνλσκέλε πξνζπάζεηα. Ζ πνξεία ηνπ ζηνλ ρψξν ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ 

μεθίλεζε ζε ρξφληα φπνπ ε κειέηε ηεο λενειιεληθήο γξακκαηείαο είρε αξρίζεη λα 

απαζρνιεί έλα επξχηεξν θνκκάηη ησλ δηαλννπκέλσλ θαη αλαπηχρζεθε κέζα ζε 

ζπλζήθεο εληαηηθήο θαη ζπζηεκαηηθήο κειέηεο ηεο απφ λενειιεληζηέο θηινιφγνπο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Βαιέηα, πνπ ζθνπφ είρε ηνλ εληνπηζκφ, ηε κειέηε θαη ηελ 

πξνβνιή έξγσλ ηεο λενειιεληθήο γξακκαηείαο, εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα αληίζηνηρσλ 

εξγαζηψλ ελφο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ εξεπλεηψλ νη νπνίνη θιεξνλφκεζαλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε γεληά φρη κφλν εξεπλεηηθή πξνεξγαζία αιιά θαη πξννδεπηηθέο 

γισζζηθέο αληηιήςεηο. Ζ δεκνηηθηζηηθή γισζζηθή ηδενινγία ησλ πεξηζζφηεξσλ 

κειεηεηψλ ηεο γεληάο ηνπ 30΄ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ αλάδεημε έξγσλ ηεο 

κεηαβπδαληηλήο θαη λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, ηα νπνία ήηαλ γξακκέλα ζε ιατθή 

γιψζζα. Αλ θαη δελ είλαη αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο ε ζε βάζνο κειέηε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ινγνηερληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ξεχκαηνο, θέξνπκε ζαλ 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ελίζρπζεο ησλ παξαπάλσ, ηελ ελαζρφιεζε ηνπ Γ. 

Βαιέηα ζηελ εθδνηηθή ηνπ ζεηξά «Νενειιεληθή Βηβιηνζήθε» κε ηα ζνλέηα  ηνπ 

Αξγχξε Δθηαιηψηε πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξίνδν ηεο ζπγγξαθηθήο παξαγσγήο ηνπ, 

θαηά ηελ νπνία πξνζρψξεζε ζηνλ δεκνηηθηζκφ θαη δνθίκαζε ηε δεκνηηθή γιψζζα 

ζηνλ ζηίρν ηνπ, (Βαιέηαο, 1938 ζην Θενιφγνπ, 2012: 32), θαζψο θαη ην παξάδεηγκα 

ηνπ ιατθνχ χθνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνθνξηθφηεηα ηεο γιψζζαο ηνπ Υξνληθνχ 

ηνπ Γαιαμεηδηνχ, (δεκνηηθφ ηζηφξεκα ηνπ 1703 γξακκέλν απφ ηνλ ηεξνκφλαρν 

Δπζχκην Πεληαγηψηε), ζην νπνίν «ν δσληαλφο δεκνηηθφο ηχπνο πνπ ν Πεληαγηψηεο δε 

δηζηάδεη λα πεξάζεη ζηελ πέλα ηνπ» θαζηζηψληαο θαηά ηνλ Βαιέηα ην έξγν «ιαηθφ 

κλεκείν ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο πνπ ζηα ρξφληα ηεο θπξηαξρίαο ηνπ 

ινγησηαηηζκνχ παξαγλσξίζηεθε απφ ζηξαβή πξφιεςε» (Βαιέηαο, 1944: 82). 

 

9) Δηξήλε Παϊδνύζε (1897 – 1961) 
Ζ Δηξήλε Πατδνχζε, (Κάκπνο Υίνπ 1897 – Αζήλα 1961), ήηαλ παηδαγσγφο θαη 

ζπγγξαθέαο κε ηδηαίηεξε δξάζε ζηνλ ηνκέα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο αγσγήο ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ. Απφθνηηνο δηδαζθαιείνπ, πήξε ην 1931 ην πηπρίν ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Δπηζηεκψλ απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Λνδάλλεο. Θεσξείηαη απφ ηνπο 

πξσηεξγάηεο ηεο θαζηέξσζεο ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηελ εθπαίδεπζε. Γηεηέιεζε 

εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο θαη ππεξέηεζε γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηε δεκφζηα 

θαη ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Έγξαςε πνιιά έξγα, ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία 

ηηηινθνξνχληαη: Σν ζέαηξν σο ζρνιηθφο νξγαληζκφο (1939) θαη Σν θνπθινζέαηξν γηα 

ηελ ςπραγσγία ηνπ παηδηνχ (1954). Δπίζεο, ην 1963 θπθινθφξεζε ν ηφκνο Δπηινγή 

απφ ην έξγν ηεο Δηξήλεο Πατδνχζε, πνπ πεξηιακβάλεη δεκνζηεχκαηά ηεο, 

(Παγθφζκην Βηνγξαθηθφ Λεμηθφ, 1983 – 1988: η. 8, ζ. 97). 

 

10) Διηζαίνο Γηαλίδεο (1865 – 1942) 
Ο Δ. Γηαλίδεο γελλήζεθε ζην Νερψξη ηνπ Βνζπφξνπ (1865) θαη πέζαλε ζηελ Αζήλα 

(1942). Φνίηεζε ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή θαη ζπνχδαζε γεσπνλία ζην 
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Μνλπειηέ θαη ρεκεία ζην Μπνξληψ. Πέξα απφ ηελ εμεηδίθεπζε πνπ έιαβε, είρε ην 

γεληθφ πλεχκα πνπ ην θαιιηέξγεζε ηφζν ψζηε λα αληηιακβάλεηαη ηνπο ηξφπνπο πνπ 

ζπλδένπλ πλεπκαηηθέο θαη πιηθέο αμίεο, ηηο θηινζνθηθέο αξρέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

επηζηεκνληθή δηαχγεηα, ηελ νξζνθξνζχλε, ηελ θαιαηζζεζία, ηελ επηζηεκνληθή 

κέζνδν, ηελ δηαιιαθηηθφηεηα, ηελ δηεπηζηεκνληθή θαη δηαιεθηηθή ζπλείδεζε. 

πλδπάδνληαο πνιινχο ηνκείο ζπνπδψλ θαη δηδαζθαιίαο αλαδείρζεθε ζε «κχζηε ηεο 

αξκνλίαο ηνπ θφζκνπ». Αθνζηψζεθε ζην πάζνο ηνπ γηα ηε Γιψζζα θαη γηα ηελ 

ελαξκφληζε ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο. Σα ζπνπδαηφηεξα έξγα ηνπ είλαη: Oηλνπνηΐα, 

Μεζνδηθφο νδεγφο δηα ηελ παξαζθεπήλ, δηαηήξεζηλ θαη δηφξζσζηλ ησλ νίλσλ(1896), 

πκβνιή εηο ηελ Αλσηέξαλ Άιγεβξαλ, Απφδεημηο ηεο ππάξμεσο ησλ ξηδψλ ηνπ 

πνιπσλχκνπ,(Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή πνπ δεκνζηεχζεθε ηκεκαηηθά ζην πεξηνδηθφ 

Αξρηκήδεο, ηεχρ. 8(Γεθ. 1902) ζζ. 62-64 θαη ηεχρ. 9 (Ηαλ. 1903) ζζ. 69-71, Γιψζζα 

θαη Εσή (1908), Οηθνδφκνη θαη εκπξεζηέο ή Ζ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη ε 

Έθζεζε ηεο Δπηηξνπείαο (1933), Σν κεγάιν πξφβιεκα, Γνθίκην θξηηηθήο ηνπ πιηζκνχ 

(1925), Σνληθή κεηαξξχζκηζε θαη άιια γξακκαηηθά, πεξηνδ. Αλαγέλλεζε 6- 7(1927), 

ηνηρεία Αζηξνλνκίαο (1930), Γισζζηθά Πάξεξγα (1932), ηνηρεία Γεσκεηξίαο Βηβι. 

Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, αξ. 1(1938), Βπδαληηλή Μνπζηθή ζε ηεηξάθσλε αξκνλία (1937-

39), Ζ Βπδαληηλή Μνπζηθή θαη ε ελαξκφληζή ηεο, Γειηίν Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ 9 

(1921) ζζ. 27-58. 

Ο Διηζαίνο Γηαλίδεο, φπσο αλαθέξεηαη ζε έληππα ηεο επνρήο, είρε ζεηηθή 

ζθέςε πνπ δελ ηελ έπληγε ζε «αεξφινγα». Δλψ δελ ήηαλ θηιφινγνο δηέζεηε 

θηινζνθηθή ηθαλφηεηα, ψζηε λα αλαπηχμεη επηζηεκνληθή κέζνδν, ινγηθά 

επηρεηξήκαηα θαη ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γισζζηθνχ δεηήκαηνο. 

Γίδαμε ζε γεσξγηθέο ζρνιέο, ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηελ Αζήλα, θαη σο 

θαζεγεηήο βηνκεραληθψλ καζεκάησλ ζηελ Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Αθαδεκία ηνπ 

ζσλνο Ρνπζνπνχινπ. Σν 1901 ν Γηαλίδεο έιαβε δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηα 

Μαζεκαηηθά απφ ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη δίδαμε θπζηθνκαζεκαηηθά ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζηελ Διιάδα. ηελ Πφιε εμέδηδε κε άιινπο ην πεξηνδηθφ 

Λφγνο (1918 – 1922). Δπίζεο νξγάλσζε εθθιεζηαζηηθέο ρνξσδίεο θαη έπαηδε βηνιί. 

Τπνζηήξημε ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ή ηελ αξκνληθή 

ζπκπφξεπζε κε ηε θπζηθή θαη ηζηνξηθή εμέιημε ηεο δσήο (Μαξγαξίηνπ – 

Αλδξηαλέζε, 2014: 1 – 3).  

 

11) Έιιε Λακπξίδε (1898 – 1970)  
Ζ Έιιε Λακπξίδε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ 1898 απφ παηέξα 

Ζπεηξψηε, ηνλ δηθεγφξν θαη γεξνπζηαζηή Ησάλλε Λακπξίδε, γλσζηφ απφ ηνπο 

δεκνζηνγξαθηθνχο αγψλεο ηνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Ζπείξνπ. Ζ κεηέξα ηεο 

ήηαλ Αζελαία, κε θαηαγσγή απφ ηε Μπηηιήλε. πνχδαζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζην Παλεπηζηήκην ηεο Επξίρεο, απφ φπνπ πήξε ην 

δηδαθηνξηθφ ηεο δίπισκα ην 1919 κε δηαηξηβή γηα ηηο γλσζηνζεσξεηηθέο αξρέο ηνπ 

Αξηζηνηέιε. Δξγάζζεθε πξψηα ζην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Θειέσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, ζην Εάππεην Γηδαζθαιείν θαη ζην Κεληξηθφ Παξζελαγσγείν 

Κσλζηαληηλνππφιεσο. Αξγφηεξα ζην Ακεξηθαληθφ Κνιιέγην Θειέσλ Αζελψλ, φπνπ 

νξγάλσζε νιφθιεξν ην πξφγξακκα ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο, ψζηε κεηά απφ ιίγα 

ρξφληα λα αλαγλσξηζζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε σο ηζφηηκν κε ηα δεκφζηα Γπκλάζηα. Σν 

1930 δηνξίζζεθε ππνδηεπζχληξηα ηνπ Μαξάζιεηνπ Γηδαζθαιείνπ θαη θαηφπηλ 

ππνδηεπζχληξηα ησλ Γηδαζθαιείσλ Λακίαο θαη Σξηπφιεσο. Σν κεηαμηθφ θαζεζηψο 

έζεζε ηέινο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη παηδαγσγηθή ζηαδηνδξνκία ηεο. Απφ ηφηε 

αθηεξψζεθε ζηε κειέηε θαη ηε ζπγγξαθή. Μεηαμχ 1937 θαη 1939 έθαλε ζεηξέο 
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καζεκάησλ θηινζνθίαο θαη ςπρνινγίαο ζηνλ Μνξθσηηθφ χιινγν "Αζθξαίνο" πνπ 

είραλ κεγάιε επηηπρία θαη πνιπάξηζκνπο αθξναηέο. Απφ ηα καζήκαηα απηά πξνήιζε 

ε "Δηζαγσγή ζηε θηινζνθία", ηεο νπνίαο ην πξψην ηεχρνο θπθινθφξεζε ην 1956, 

ελψ ην δεχηεξν έκεηλε αλέθδνην κε απφθαζε ηεο ινγνθξηζίαο ηεο 21εο Απξηιίνπ 

1967, θαη εθδφζεθε, ηειηθά, απφ ηελ Αθαδεκία Αζελψλ, σο εληαίν έξγν καδί κε ην 

πξψην κέξνο, ην 2004. 

Σν πξψην πξσηφηππν βηβιίν ηεο, αξραηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ, "Οη Αηγαίνη" 

γλψξηζε κεγάιε δηάδνζε ζηα ρξφληα ηεο Καηνρήο θαη είλαη ζήκεξα εληειψο 

εμαληιεκέλν κεηά απφ ηξεηο εθδφζεηο. πλεξγάζζεθε γηα ηε ζπγγξαθή πνιιψλ 

ιεκκάησλ κε ηηο κεγάιεο Διιεληθέο Δγθπθινπαίδεηεο Διεπζεξνπδάθε θαη Ππξζνχ, 

κεηέθξαζε πνιιά έξγα απφ ηελ μέλε δηαλφεζε (Bergson, Schiller, Laforgue, 

Esterlich, θ.ά.) αιιά θαη ηελ "Φπρνπαζνινγία ηεο εθεβηθήο ειηθίαο" ηνπ ηξνκάηεξ 

θαη ηνλ "Δππαιίλν" ηνπ Πσι Βαιεξχ κε πξφινγν ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ (1935). 

πλεξγάζζεθε επί ρξφληα κε ηε "Νέα Δζηία" θαη άιια έγθπξα πεξηνδηθά, 

("Οξίδνληεο", "Νενειιεληθά Γξάκκαηα", "Δπνρέο", "Καηλνχξηα Δπνρή", "Παηδεία",  

θαη άιια), θπξίσο κε θηινζνθηθή θαη ινγνηερληθή θξηηηθή. Μεηέθξαζε ηνλ 

"Μέλσλα" ηνπ Πιάησλνο κε εθηελέο εηζαγσγηθφ θείκελν (εθδφζεηο Γεκεηξάθνπ, 

1939). Απφ ην θξηηηθφ ηεο έξγν επνρή άθεζε ε θξηηηθή κειέηε γηα ηελ "Οδχζζεηα" 

ηνπ Καδαληδάθε, (7 ζπλέρεηεο ζηα "Νενειιεληθά Γξάκκαηα"), θαη έλα "πλερέο 

ζρφιην" ζην κεγάιν πνίεκα ηνπ ηθειηαλνχ "Μήηεξ Θενχ" ("Νέα Πνιηηηθή", 1939). 

Σν 1939, κε ππνηξνθία ηνπ Βξεηαληθνχ πκβνπιίνπ, πήγε ζηελ Αγγιία φπνπ 

εξγάζζεθε ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ. Ζ 

θαηάιεςε ηεο Δπξψπεο απφ ηνπο Γεξκαλνχο απέθιεηζε ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ 

Διιάδα θαη ε Έιιε Λακπξίδε ηφηε πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηεο ζην Τπνπξγείν 

Πιεξνθνξηψλ ηεο εμφξηζηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο ζην Λνλδίλν κε 

ζεκαληηθφηαηε εζληθή δξάζε, (ζπλεληεχμεηο, ελεκεξσηηθά έληππα, δηδαζθαιία ηεο 

ειιεληθήο ζηνπο Άγγινπο αμησκαηηθνχο – ζπλδέζκνπο κε ηηο Οξγαλψζεηο αληίζηαζεο 

ζηελ Διιάδα θιπ.). Ακέζσο κεηά ηελ Απειεπζέξσζε επέζηξεςε ζηελ Αζήλα, φπνπ 

βξήθε λεθξή ηε κνλάθξηβε θφξε ηεο Νίθε, αζψν ζχκα ησλ Γεθεκβξηαλψλ. Ξαλάθπγε 

ζηελ Αγγιία γηα λα ζπκκαδέςεη ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο, άιια ε πξνζσξηλή απηή 

απνπζία έκειιε λα δηαξθέζεη δέθα νιφθιεξα ρξφληα, δηφηη είρε αλάκημε ζηελ 

"Κίλεζε γηα ηελ Γεκνθξαηία ζηελ Διιάδα", (ζην Γ.. κε δέθα Άγγινπο Δξγαηηθνχο 

βνπιεπηέο), θαη ηεο αθαηξέζεθε ην ειιεληθφ δηαβαηήξην σο ην 1959. Ήηαλ ηα πην 

δχζθνια ρξφληα ηεο, παξνπζίαζε αζζέλεηα ζηα κάηηα θαη αλαγθάζζεθε λα δηδάζθεη 

παηδηά γηα λα δήζεη. Δπαλέθηεζε ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα ην 1959, χζηεξα απφ 

επίκνλεο πξνζπάζεηεο ηεο Ακαιίαο Φιέκηλγθ. 

ηαλ επέζηξεςε ζηελ Διιάδα, εμέδσζε ην βηβιίν "Νίθε", έξγν 

απηνβηνγξαθηθφ αθηεξσκέλν ζηελ ηξαγηθή ηζηνξία ηεο θφξεο ηεο ζε ζπλερή 

παξαιιειηζκφ κε ηελ ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία. Σφηε ηειείσζε θαη ηνλ 

"Θνπθπδίδε" ηεο, κεηάθξαζε κε εηζαγσγή θαη πξσηφηππα ζρφιηα (4 ηφκνη, εθδφζεηο 

Γθνβφζηε 1962). Έγξαθε ηαθηηθά ζηηο "Δπνρέο" θηινζνθηθά άξζξα θαη εηνίκαδε ην 

έξγν πνπ ήζειε λα αθήζεη πίζσ ηεο θαη παξακέλεη αλέθδνην, κία ινγηθή, 

παξαδνζηαθή θαη λεφηεξε. Άιια έξγα ηεο είλαη: "Έλαο θαληαζηηθφο δηάινγνο κε ηνλ 

Wittgenstein", (έλα απφζπαζκα εθδφζεθε ζηα γεξκαληθά ην 1963, ζηε Φηινζνθηθή 

Δπηζεψξεζε ηνπ Μνλάρνπ "Club Voltaire", θαη ην πιήξεο θείκελν, καδί κε θείκελα 

ζχγρξνλσλ εηδηθψλ, εθδφζεθε ην 2004 απφ ηελ Αθαδεκία Αζελψλ ζηε ζεηξά ησλ 

εθδφζεσλ ηεο "Φηινζνθηθήο Βηβιηνζήθεο Έιιεο Λακπξίδε"), ην εκηηειέο "Fantasia 

Philosophic", "Ζ Διιάδα ζηελ επνρή καο'" (αγγιηθά), θαη ''Όζηεξε ζπγθνκηδή", 

(κπζηζηφξεκα ζηα αγγιηθά). Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηεο εθδφζεθε ζηελ Ακεξηθή έλα έξγν 
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ηεο γηα ηνλ Πξνζσθξαηηθφ Δκπεδνθιή: "Empedocles. A Philosophicl Investigation", 

Alabama.1976. 

Πέζαλε ζηελ Αζήλα ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 1970. Με ηε δηαζήθε ηεο δεηνχζε λα ηδξπζεί, 

κε ηελ κηθξή πεξηνπζία ηεο θαη κε ηε βνήζεηα κεξηθψλ θίισλ ηεο, πνπ φξηζε 

εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο, κία "Φηινζνθηθή Βηβιηνζήθε", επεηδή ζεσξνχζε, φηη "ε 

θηινζνθία θαη ε θηινζνθηθή παηδεία είλαη εληειψο παξακειεκέλα ζηελ Διιάδα θαη 

επεηδή ε ίδηα, κνινλφηη εξγάζζεθε αξθεηά ζε θηινζνθηθέο κειέηεο, ελ ηνχηνηο δελ 

εμεηέιεζε ηελ απνζηνιή ηελ νπνία ζεσξνχζε θπξηφηαην ζθνπφ ηεο δσήο ηεο". Σελ 

επηζπκία ηεο απηή εθπιήξσζε, ηειηθά, ε Αθαδεκία Αζελψλ (Υαηδή, 1988). 

 

12) Δπάγγεινο Παλέηζνο  
Οη κνλαδηθέο αλαθνξέο πνπ έρσ γηα ηνλ Δπάγγειν Παλέηζν είλαη ζε θάπνηεο  

κνλνγξαθίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη κεηά, ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη σο 

κεηαθξαζηήο αξραίσλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ. Δπίζεο, εκθαλίδεηαη, ην 1930 – 1931, 

λα ηδξχεη καδί κε ηνλ Δπάγγειν Παπαλνχηζν δπν πεηξακαηηθέο ηάμεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ (Βηνγξαθία ηνπ Δ. Παπαλνχηζνπ, ζην 

Μειεηήκαηα γηα ηνλ Δ.Π. Παπαλνχηζν – Δνξηαζκφο ζηα νγδνληάρξνλα ηνπ, Σεηξάδηα 

Δπζχλεο – 13 {1981} ζει. 155).  

 

13) Δπάγγεινο Παπαλνύηζνο (1900 – 1982)  
Ο Δ. Παπαλνχηζνο γελλήζεθε ην 1900, 11 ρξφληα κεηά ηνλ Μ. Κνπληνπξά. Σν 1919 

απνθνίηεζε κε ηνλ βαζκφ «άξηζηα» απφ ηε ζενινγηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ. Απφ ην 1920 έσο ην 1923 ππεξέηεζε σο θαζεγεηήο ζην Αβεξψθεην 

Γπκλάζην ηεο Αιεμάλδξεηαο ηεο Αηγχπηνπ. Σελ ηξηεηία 1924 – 1927 έθαλε ηηο 

κεηαπηπρηαθέο ηνπ ζπνπδέο ζηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία. Ηδηαίηεξε έκθαζε έδσζε 

ζηελ ςπρνινγία θαη ζηε θηινζνθία ηεο παηδαγσγηθήο. Ο ίδηνο, ζηα απνκλεκνλεχκαηά 

ηνπ, έγξαςε γηα ηε ζπκβνιή ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ζηε κεηέπεηηα εμέιημή ηνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα έγξαθε ηα εμήο: «Χο πξνο ηελ παηδαγσγηθή κνπ ελεκέξσζε νθείισ λα 

νκνινγήζσ φηη πεξηζζφηεξν απφ ηα καζήκαηα ηνπ Spranger ζην Βεξνιίλν, ηνπ Kroh 

ζην Tubingen (Σπβίγγε) θαη ηνπ Fauconnet ζηε νξβφλλε, κε σθέιεζαλ νη δπν κήλεο 

πνπ πέξαζα ζην πεξίθεκν ζρνιείν (Landerziehungsheil) ηνπ Gustav Wyneken ζην 

Wickersdorf (Saalfeld), νη επηζθέςεηο κνπ ζε πξσηνπνξηαθά ζρνιεία ηεο επνρήο, φπσο 

ε Ecoles des Roches ζηε Γαιιία θαη ε γλσξηκία κνπ κε ηνπο θχθινπο ηεο πην 

πξννδεπηηθήο εθπαηδεπηηθήο θίλεζεο ηεο Γεξκαλίαο…»  (Παπαλνχηζνο, 1982 ζην 

Υαηδεζηεθαλίδεο, 1986). 
Άμην αλαθνξάο είλαη ην φηη ηελ ίδηα ζρεδφλ πεξίνδν (1923 – 1926) ζπνχδαζε 

ζηε Γεξκαλία θαη ν Μίιηνο Κνπληνπξάο θαη κάιηζηα επηζθέθηεθε θαη 

παξαθνινχζεζε ην πξφγξακκα ησλ ίδησλ ζρνιείσλ κε ηνλ Παπαλνχηζν. 

πγθεθξηκέλα ηνπ Landerziehungsheil θαη ηνπ Gustav Wyneken ζην Wickersdorf.  

Ζ ηειεπηαία ζρνιή μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην ζρνιηθφ έηνο 1906 – 1907 

θαη βξήθε γξήγνξα κεγάιε απνδνρή. Θεσξήζεθε απφ ηηο πην ξηδνζπαζηηθέο 

πξνζπάζεηεο ζηε Γεξκαλία γη απηφ γξήγνξα άξρηζε λα ζπγθεληξψλεη πιήζνο 

επηζθεπηψλ θαη απφ ην εμσηεξηθφ (αλάκεζά ηνπο θαη πνιιψλ ειιήλσλ θνηηεηψλ). 

ηε ζρνιή θεληξηθφ ξφιν έπαηδε ε πξνζπάζεηα γηα ηφλσζε ηεο απηελέξγεηαο ησλ 

καζεηψλ θαη γηα πεξηνξηζκφ ηνπ δαζθαινθεληξηζκνχ. ηε ζρνιή ηνπ Wickersdorf, ζε 

αληίζεζε κε άιια εμνρηθά παηδαγσγεία ηεο επνρήο ζηε Γεξκαλία, δε δηλφηαλ ηφζν 

κεγάιε έκθαζε ζηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο. Ζ ελαζρφιεζε κε ηηο ηερληθέο αζρνιίεο ήηαλ 

πξναηξεηηθή θαη ε άζθεζε ηνπ ζψκαηνο επηδηψρζεθε πεξηζζφηεξν κέζσ ηνπ 

αζιεηηζκνχ θαη ησλ νκαδηθψλ παηρληδηψλ. εκαληηθή θαηλνηνκία ήηαλ ε θαζηέξσζε 
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ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ δπν θχισλ θαη ε πηνζέηεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

φπσο νη “βξαδηλέο νκηιίεο” ησλ καζεηψλ κε πνηθίιε ζεκαηνινγία.  

ε γεληθέο γξακκέο ε ειεχζεξε απηή ζρνιηθή θνηλφηεηα είρε πνιιά 

απηνδηνηθεηηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηήξηδαλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο κε έκπξαθηε 

θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα. Δπξφθεηην γηα κηα 

ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζθνπφ είρε λα εκθπζήζεη δεκνθξαηηθά ηδαληθά ζηνπο καζεηέο 

ηεο, πξνεηνηκάδνληάο ηνπο σο κειινληηθνχο πνιίηεο (Κνληνκήηξνο, 2006).  

Μηα αθφκε θνηλή επηξξνή ησλ δπν παηδαγσγψλ (Παπαλνχηζνπ θαη Κνπληνπξά) 

ήηαλ ε παξαθνινχζεζε καζεκάησλ απφ ηνλ Eduard Spranger, θηιφζνθνπ θαη 

ςπρνιφγνπ, ζην Παλεπηζηήκην ηεο πφιεο ηνπ Βεξνιίλνπ. Αλαθνξέο ζηνλ ηειεπηαίν 

ζπλαληάκε θαη απφ ηνλ Α. Γεικνχδνπ (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄).  

Ο Spranger ζπλδέζεθε κε έλα απφ ηα δπν ξεχκαηα ηεο επνρήο ζρεηηθά κε ην 

πνχ έπξεπε λα δίλεηαη ε κεγαιχηεξε βαξχηεηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ή ζε επίπεδν 

δηδαζθαιείσλ. Ο Γεξκαλφο θαζεγεηήο ππνζηήξηδε ηελ ηάζε πνπ ήζειε ηνπο 

δαζθάινπο επηζηεκνληθά θαηαξηηζκέλνπο ζε επίπεδν παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ 

(Κνληνκήηξνο, 2006). 

Απφ ην 1927 σο ην 1931 ν Παπαλνχηζνο ππεξέηεζε μαλά ζην Αβεξψθεην 

Γπκλάζην ηεο Αιεμάλδξεηαο, ελψ κεηά ην 1931 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα φπνπ 

ππεξέηεζε ζε Γηδαζθαιεία θαη ζε Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη 

ην γεγνλφο φηη απνηέιεζε πξνζσπηθή επηινγή ηνπ Μ. Κνπληνπξά ην 1931 γηα λα 

ηδξχζεη θαη λα δηεπζχλεη ην Γηδαζθαιείν Μπηηιήλεο, ηεο γελέηεηξαο δειαδή ηνπ 

ηειεπηαίνπ. Τπελζπκίδσ φηη ηελ πεξίνδν εθείλε (1931) ν Κνπληνπξάο ππεξεηνχζε 

ζην Τπνπξγείν Παηδείαο σο Δθπαηδεπηηθφο χκβνπινο ηνπ γλσκνδνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ζηελ θπβέξλεζε Δι. Βεληδέινπ, ππφ ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο Γ. 

Παπαλδξένπ. Ο Παπαλνχηζνο έκεηλε ζην Γηδαζθαιείν Μπηηιήλεο κέρξη ην 1934 

φηαλ θαη κεηαθηλήζεθε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε γηα λα ππεξεηήζεη σο δηεπζπληήο ζηελ 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία ηεο πφιεο. ηελ ζέζε απηή ηνλ βξίζθεη θαη ε δηθηαηνξία ηνπ 

Μεηαμά ην 1936, ρξνληά θαηά ηελ νπνία αξζξνγξαθεί ζην πεξηνδηθφ «Παηδεία» ηνπ 

Μ. Κνπληνπξά (Κνπληνπξάο, 1936).  

Ο Παπαλνχηζνο δελ ζπκκεηείρε ζηα δξψκελα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ γηαηί, 

φπσο αηηηνινγεί ν ίδηνο ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ (1982 ζην Υαηδεζηεθαλίδεο, 

1986), πξηλ απφ ην 1920, φηαλ βξηζθφηαλ ζηελ Διιάδα, δελ ζπκκεξηδφηαλ ηηο αξρέο 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ. Μάιηζηα αλαθέξεη φηη ν θσηηζκφο ηνπ ήξζε 

αξγφηεξα θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη κεηέπεηηα ζηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπ ζηελ θεληξηθή Δπξψπε. Υαξαθηεξηζηηθά ιέεη: «Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

παλεπηζηεκηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ Αζήλα (1915 – 1919) νχηε είρα ζηξαηεπηεί ζην θίλεκα 

ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ, νχηε κ’ ελζνπζίαδε ην πξφγξακκά ηνπ. Ο θσηηζκφο 

ήξζε θαηφπηλ ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε. Δπεηδή φκσο δνχζα 

απνκαθξπζκέλνο απφ ηελ Αζήλα, δελ έιαβα πνηέ κέξνο ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ κηιν» 

(Παπαλνχηζνο, 1982 ζην Υαηδεζηεθαλίδεο, 1986). 

Οη δησγκνί ελάληηα ηνπ Παπαλνχηζνπ άξρηζαλ κε ηελ πηψζε ηεο θπβέξλεζεο Δ. 

Βεληδέινπ ην 1932, φηαλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο καδί κε ηνλ ππνπξγφ Γ. 

Παπαλδξένπ, απνκαθξχλζεθαλ θαη πνιιά πξννδεπηηθά ζηνηρεία, φπσο θαη ν Μ. 

Κνπληνπξάο, ν νπνίνο απνιχζεθε κε ηελ αηηηνινγία ηεο κείσζεο πξνζσπηθνχ 

(Καξάκελαο, 2005).     

Ο Παπαλνχηζνο πνιιέο θνξέο θαηεγνξήζεθε σο θνκκνπληζηήο θαη άζενο, 

παξφκνηεο δειαδή θαηεγνξίεο θαη κε άιινπο δεκνηηθηζηέο παηδαγσγνχο φπσο ν Α. 

Γεικνχδνο, ν Μ. Κνπληνπξάο, ν Γ. Γιελφο, ε Ρ. Ηκβξηψηε θ.ά. Με πηθξία ν ίδηνο 
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έγξαθε γηα ηηο θαηεγνξίεο ελαληίσλ ηνπ φηη: «… νη θαθφβνπινη θαηήγνξνη ζπλέρηδαλ 

λα δειεηεξηάδνπλ ηελ θνηλή γλψκε ελαληίνλ κνπ θαη έσο ζήκεξα είκαη αθφκε γηα ηηο 

εθεκεξίδεο ηεο αδηάιιαθηεο Γεμηάο, ν ¨εξπζξφο Παπαλνχηζνο¨» (Παπαλνχηζνο, 1982 

ζην Υαηδεζηεθαλίδεο, 1986). Ο ίδηνο ήηαλ μεθάζαξνο γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

Μαξμηζκφ: «ηελέο ζρέζεηο δηαηήξεζα έσο ην ηέινο ηεο δσήο κνπ κε ηνλ Α. Γεικνχδν 

θαη ην Μ. Σξηαληαθπιιίδε, φρη θαη κε ην Γ. Γιελφ, επεηδή εμαξρήο ν Μαξμηζκφο σο 

Φηινζνθία θαη ν Κνκκνπληζκφο σο πνιηηηθή δε κε βξήθαλ ζχκθσλν. Τπήξμα θαη κέλσ 

πάληνηε έλαο αλέλδνηα θηιειεχζεξνο δεκνθξάηεο πνπ απνδνθηκάδεη θάζε κνξθή 

νινθιεξσηηζκνχ, ηφζν ζηε ζεσξεηηθή ζθέςε φζν θαη ζηελ πνιηηηθή πξάμε» 

(Παπαλνχηζνο, 1982 ζην Υαηδεζηεθαλίδεο, 1986). 

Οη επηζηεκνληθέο, θηινζνθηθέο, γισζζηθέο θαη παηδαγσγηθέο απφςεηο ηνπ 

Παπαλνχηζνπ δηαηππψλνληαη ζην πινχζην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν. Αζρνιήζεθε κε 

εμεδεηεκέλεο έλλνηεο φπσο ε αηζζεηηθή ηνπ σξαίνπ, ζπλδπαζκέλε κε ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο αλζξψπηλεο ζπλείδεζεο (ζην έξγν ηνπ Αηζζεηηθή, 1948). Δπίζεο, ηνλ 

απαζρφιεζαλ εξσηήκαηα φπσο κε πνηα κέηξα ξπζκίδεη ν άλζξσπνο ηελ αηνκηθή θαη 

ζπιινγηθή ηνπ δσή θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, ε ζεκαζία πνπ έρεη ε εζηθή ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ χπαξμε θ.ά. Σφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο κηαο θηινζνθηθήο 

εζηθήο έλαληη κηαο εζηθήο ηεο «επηζηήκεο» ε νπνία αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηηο 

βαζχηεξεο ξίδεο ηεο εζηθήο πξάμεο πνπ είλαη έξγν ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ 

(Παπαλνχηζνο, 1970 ζην Υαηδεζηεθαλίδεο, 1986).  

Σέινο, θαηαπηάζηεθε κε ην ιεγφκελν νληνινγηθφ πξφβιεκα: Ση είλαη ην νλ πνπ 

απνηειεί αληηθείκελν ηεο γλψζεο; Καηά ηνλ Παπαλνχηζν, ζπλνπηηθά, ε γλψζε είλαη 

θαξπφο «δηαιφγνπ κεηαμχ εκπεηξίαο θαη ιφγνπ» (Παπαλνχηζνο, 1954 ζην 

Υαηδεζηεθαλίδεο, 1986).  

Γεληθά, φιν ην επηζηεκνληθφ ηνπ έξγν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλζεηηθή ηάζε 

δηαθφξσλ θηινζνθηθψλ ξεπκάησλ, απνθεχγνληαο ηνπο δνγκαηηζκνχο θαη 

βαζηδφκελνο ζηελ θξηηηθή θηινζνθία (Υαηδεζηεθαλίδεο, 1986).  

Ο Παπαλνχηζνο κε κηα ζεηξά άξζξσλ ζπκκεηέρεη ζην εγρείξεκα ηνπ 

πεξηνδηθνχ ηνπ Κνπληνπξά «Παηδεία». πγθεθξηκέλα ηνλ ζπλαληάκε σο θχξην 

αξζξνγξάθν 5 θνξέο, θαη αθφκε κηα θνξά σο κεηαθξαζηή έξγνπ άιινπ ζπγγξαθέα. 

 

14) Θεόδωξνο Βιηδηώηεο (1895 – 1959) 
Ο Θεφδσξνο Βιηδηψηεο ήηαλ θηιφινγνο, θαζεγεηήο ζηε Μέζε Δθπαίδεπζε. ηαλ 

ππεξεηνχζε σο δηεπζπληήο ηνπ Β΄ Διιεληθνχ ρνιείνπ χξνπ (1923 – 1924) 

θαηαγγέιζεθε «επί ζνζηαιηζηηθή δηδαζθαιία θαη πξνπαγάλδα εληφο θαη εθηφο 

ζρνιείνπ» (Γεκαξάο, 2002: 342).  Σν 1925 απνιχζεθε ελψ κεηεθπαηδεπφηαλ ζηελ 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία (ηνπ Γιελνχ), αιιά επέζηξεςε ζηελ ππεξεζία έλα ρξφλν 

αξγφηεξα, κεηά ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο. ην εθπαηδεπηηθφ πεξηνδηθφ Φσο 

δεκνζηεχνληαη ηαθηηθά κεηαθξαζκέλα απφ ηνλ Βιηδηψηε θείκελα ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Γηεζλνχο ηνπ Παξηζηνχ. Σν 1927 – 1928 καδί κε ηελ Ρψδα Ηκβξηψηε θαη ηνλ Η. 

Ηνξδαλίδε ήηαλ ζηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα Αγσγή, πνπ εμέθξαδε ηνπο 

αξηζηεξνχο εθπαηδεπηηθνχο, θαη ππνζηήξημε ηηο απφςεηο ηνπο ζηελ ζπλέιεπζε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, ε νπνία νδήγεζε ζηε δηάζπαζή ηνπ ην 1927 (Γεκαξάο, 

2002).  

 

15) Θεόδωξνο Ξύδεο 

Ο εθπαηδεπηηθφο, ινγνηέρλεο θαη θξηηηθφο Θεφδσξνο Ξχδεο, γηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Ξχδε θαη ηεο Βαζηιηθήο Παπαζενδψξνπ, γελλήζεθε ην 1908 ζηνλ Πχξγν Ζιείαο. 

Δίρε έλαλ αδειθφ, ηνλ Γεψξγην, θαη δχν αδειθέο ηε Μαξηγνχια θαη ηελ Δπγελία, πνπ 
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πέζαλαλ πνιχ λέεο. Παληξεχηεθε ηελ Πηπίλα Εαληέ. Δξγάζηεθε σο δάζθαινο θαη ζηε 

ζπλέρεηα σο δηεπζπληήο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε. Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930 άξρηζε λα δεκνζηεχεη πνίεζε, εμέδσζε πνηεηηθέο ζπιινγέο θαη ηελ 

ζπγθεληξσηηθή έθδνζε Σα πνηήκαηα ηνπ Θεφδσξνπ Ξχδε 1932-1982. Απφ ην 1947 

αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά κε ηε βπδαληηλή πκλνγξαθία θαη δεκνζίεπζε πεξηζζφηεξα 

απφ 40 ζρεηηθά κειεηήκαηα θαη άξζξα, πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ ηφκν Βπδαληηλή 

Τκλνγξαθία (1978). Γεκνζίεπζε πιήζνο κειεηεκάησλ θαη θξηηηθψλ γηα ηελ αξραία 

θαη, θπξίσο, ηε λενειιεληθή γξακκαηεία. Σα κειεηήκαηά ηνπ γηα ηνλ ηθειηαλφ θαη 

ηνλ Παιακά δεκνζηεχηεθαλ θαη ζε απηνηειείο ηφκνπο, φπσο θαη ηα άξζξα ηνπ γηα ηελ 

ηζηνξία θαη κπζνινγία ηεο παηξίδαο ηνπ Ζιείαο. πλεξγάζηεθε κε επηζηεκνληθά, 

(θπξίσο εθπαηδεπηηθά), θαη ινγνηερληθά πεξηνδηθά, (θπξίσο κε ηε Νέα Δζηία). Ήηαλ 

κέινο ηεο Δζληθήο Δηαηξείαο Διιήλσλ Λνγνηερλψλ, ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο 

Δηαηξείαο, ηεο Λανγξαθηθήο Δηαηξείαο, ηεο ελ Αζήλαηο επηζηεκνληθήο εηαηξείαο, ηεο 

Δηαηξείαο Βπδαληηλψλ ζπνπδψλ, ηεο Διιεληθήο Μνξθσηηθήο Δηαηξείαο, ηνπ 

θηινινγηθνχ ζπιιφγνπ «Παξλαζζφο», ηεο Δηαηξείαο Ζιεηαθψλ κειεηψλ, ηεο 

Δηαηξείαο Πεινπνλλεζηαθψλ πνπδψλ, ηνπ πιιφγνπ πξνο Γηάδνζηλ Χθειίκσλ 

Βηβιίσλ. 
Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο θαη βξαβεία: ρξπζνχο ζηαπξφο Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ γηα 

ηηο κειέηεο ηνπ ζηε βπδαληηλή πκλνγξαθία (1963), αξγπξνχο ζηαπξφο ηνπ Φνίληθνο 

(1964), βξαβείν πνίεζεο ηεο νκάδαο ησλ Γψδεθα (1966), βξαβείν Αθαδεκίαο 

Αζελψλ 1971 γηα ηελ πνίεζή ηνπ, Α΄ θξαηηθφ βξαβείν θξηηηθήο-δνθηκίνπ 1974 γηα ην 

έξγν ηνπ Άγγεινο ηθειηαλφο. 

Απηνηειείο εθδφζεηο: Αδειθή ςπρή, ρ.η., 1931. Ώξεο γαιήλεο, Αζήλα 1934. Αλάγιπθα, 

Αζήλα, έθδνζε «Φηινινγηθψλ ρξνληθψλ», 1946. Πνηήκαηα, Αζήλα, Ίθαξνο, 1965. 

Πνηήκαηα 1966-1968, Αζήλα, Ησιθφο, 1968. Πνηήκαηα 1969-1970, Αζήλα, Ησιθφο, 

1970. Πνηήκαηα 1971-1974, Αζήλα, Ίθαξνο, 1974. Σα πνηήκαηα ηνπ Θεφδσξνπ Ξχδε 

1932-1982, Αζήλα, Οη εθδφζεηο ησλ θίισλ, 1982. Βπδαληηλή πκλνγξαθία, Αζήλα, 

εθδφζεηο Νηθφδεκνο, 1978. Άγγεινο ηθειηαλφο, Αζήλα, Ίθαξνο, 1973. Παιακάο, 

Αζήλα, χιινγνο πξνο δηάδνζηλ σθειίκσλ βηβιίσλ, 1983. Ζιεηαθά, Αζήλα, 

χιινγνο πξνο δηάδνζηλ σθειίκσλ βηβιίσλ, 1981.  

 

16) Κ. Μ. Μηραειίδεο (1906 – 1952) 
Ο θηιφινγνο Κ.Μ. Μηραειίδεο εκθαλίδεηαη κφλν κε έλα άξζξν ζηηο ζειίδεο ηεο 

Παηδείαο. Σίηινο ηνπ είλαη: «Γισζζηθά. Κνηηάδσ» (ζει. 157 – 158 ζην πεξηνδηθφ). ε 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε ζηνπο ειεθηξνληθνχο θαηαιφγνπο ηεο θεληξηθήο 

παλεπηζηεκηαθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Ρεζχκλνπ, ν Μηραειίδεο εκθαλίδεηαη ζπγγξαθέαο 

κηαο ζεηξάο έξγσλ φπσο: «Ο κεηξνπνιίηεο Μεζχκλεο Γηνλχζηνο (1879-1951)», 

«πκβνιή ζηελ Αηνιηθή Βηβιηνγξαθία», «Ο Δξσηηθφο Παπαδηακάληεο  έλα άγλσζην 

πνίεκα ηνπ», «Φψηεο Γ. Φσηηάδεο – Μειέηε», «Αξγχξεο Δθηαιηψηεο: Ζ δσή θαη ην 

έξγν ηνπ». Δπίζεο, ν Μηραειίδεο θαίλεηαη λα αξζξνγξαθεί ζην πεξηνδηθφ Νέα Δζηία 

(ηεχρνο 200) κε ην άξζξν «Ο Πάιιεο, πνηεηήο, θξηηηθφο, θηιφινγνο» θαζψο θαη ζην 

πεξηνδηθφ Σα Νέα Γξάκκαηα κε ην άξζξν «Ο Βεξλαξδάθεο θαη ην γισζζηθφ» (Αζήλα, 

1935). 

 

17) Κωλζηαληίλνο Γ. Γεωξγνύιεο (1894 – 1968)  
Ο Κσλζηαληίλνο Γεσξγνχιεο γελλήζεθε ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1894 ζηηο Καιακέο. Ο 

παηέξαο ηνπ ήηαλ δεξκαηέκπνξνο. Αθνχ νινθιήξσζε ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο ζηε 

γελέηεηξά ηνπ ζπνχδαζε Φηινινγία ζηελ Αζήλα. Σν 1915 δηνξίζζεθε 

Διιελνδηδάζθαινο ζηε έξηθν. Σν 1916 κέρξη ην 1923 ππεξέηεζε ζρεδφλ ζπλερψο 

javascript:open_window(%22http://minos.lib.uoc.gr:80/F/KA95FLJ7423DU5RQYF4LNUUR362EP5A4KVUTR63SFB9VSE9TGV-34334?func=service&doc_number=000386096&line_number=0008&service_type=TAG%22);
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%82


180 

 

σο έθεδξνο αλζππνινραγφο ζην κέησπν ηεο Μαθεδνλίαο θαη κεηά ζηε Μηθξαζηαηηθή 

εθζηξαηεία σο ππνινραγφο. Σν 1917 δηνξίζηεθε ρνιάξρεο θαη ην 1919 κεηαηέζεθε 

ζηε Βαξπκπφκπε Σξηθπιίαο. Σν 1921 πξνήρζε ζε θαζεγεηή ηνπ Γπκλαζίνπ 

Μεζζήλεο θαη ην 1924 κεηαηέζεθε ζην Α΄ Γπκλάζην Καιακψλ. Σν 1928 πξνήρζε ζε 

Γπκλαζηάξρε εξξψλ θαη ην 1929 κεηαηέζεθε ζην Γ΄ Γπκλάζην αξξέλσλ 

Θεζζαινλίθεο. Πήξε κέξνο ζηνλ Διιελντηαιηθφ πφιεκν σο ινραγφο. Σν 1940 

πξνήρζε ζε Γεληθφ Δπηζεσξεηή Μέζεο Δθπαίδεπζεο. ηε ζέζε απηή παξέκεηλε έσο 

ην 1963, νπφηε θαη ζπληαμηνδνηήζεθε. 

 Σα αθαδεκατθά ηνπ ελδηαθέξνληα ήηαλ ε αξραία ειιεληθή θηινζνθία θαη ε 

ηζηνξία ηεο θηινζνθίαο. Τπήξμε αξζξνγξάθνο ζην πεξηνδηθφ «Παηδεία» ηνπ Μίιηνπ 

Κνπληνπξά. Πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ εμέθξαζε απφςεηο αληίζεηεο κε ηηο 

κεηαξξπζκηζηηθέο θηλήζεηο ησλ πξσίκσλ ρξφλσλ ηνπ: «Απφ ηεο πξψηεο αξρήο ηεο 

εκθαλίζεψο ηεο θαη ηεο δξάζεψο ηεο ε κεηαξξχζκηζηο ρξεζηκνπνηεί ζηεξενηχπσο ηελ 

απηήλ ζηξαηεγηθήλ. Θέηεη εηο εθαξκνγήλ ζρέδηα ξηδηθήο απνδηνξγαλψζεσο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, δηα λα έρε ηελ επθαηξίαλ λα εθηξέςε ηελ Διιεληθήλ 

Παηδείαλ πξνο άιινπο δξφκνπο θαη πξνο άιιαο θαηεπζχλζεηο…» (Κ.Γ. Γεσξγνχιεο, 

«Οη θαξπνί ηεο Μεηαξξπζκίζεσο – Ζ εμαζιίσζηο ηεο εθπαηδεχζεσο», Καζεκεξηλή, 

31/1/1965 ζην Γεκαξάο, 2009: λε΄).  

 

18) Μαξία Ακαξηώηνπ (1896 – 1997) 
Ζ Μαξία Ακαξηψηνπ ππήξμε έλαο απφ ηνπο ζπνπδαίνπο πλεπκαηηθνχο αλζξψπνπο 

ηνπ ηφπνπ καο θαη κηα θσηηζκέλε Παηδαγσγφο πνπ ζπλέβαιε κε ην έξγν ηεο ζεηηθά 

ζε κηα επνρή απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. Γελλήζεθε ζηε 

Φνπξλή Μεξακπέιινπ ην έηνο 1896. Μεηά ηηο εγθχθιηεο ζπνπδέο ηεο ζην Γεκνηηθφ 

ρνιείν Φνπξλήο θαη ην Παξζελαγσγείν, θνίηεζε ζην Γηδαζθαιείν Ζξαθιείνπ θαη 

έιαβε ην πηπρίν ηεο δαζθάιαο (1915). ηε ζπλέρεηα δίδαμε ζε δεκνηηθά ζρνιεία ηνπ 

Λαζηζίνπ κέρξη ην 1921, νπφηε θαη κεηέβε ζηε Γεξκαλία γηα Παηδαγσγηθέο ζπνπδέο, 

αξρηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ηέλαο, δχν εμάκελα, θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ γηα νθηψ εμάκελα,  φπνπ  παξαθνινχζεζε  

Παηδαγσγηθά,  Βπδαληηλνινγία,  Φπρνπαηδαγσγηθή  θαη. Γισζζνινγία, κε θαζεγεηέο 

ηνλ Kerschensteiner, Drexler, Fisser θαη Heisenberg θ.α.  

Σν 1926 αλαγνξεχηεθε δηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ κε ζέκα 

ηεο δηαηξηβήο ηεο «Σν γξάςηκν θαη ε αγσγή».  

Με ηελ επηζηξνθή ηεο απφ ηε Γεξκαλία ππεξέηεζε σο Γηεπζχληξηα ηνπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Ηεξάπεηξαο θαη ηνπ ρνιείνπ «Υειηδφληα» ηνπ Πειίνπ θαη 

Γηεπζχληξηα ηνπ Γηδαζθαιείνπ εξξψλ.  

Σν 1928 δηνξίζηεθε κέινο ηνπ Αλψηαηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο (αληίζηνηρνπ ηνπ ζεκεξηλνχ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ), φπνπ 

ζπλεξγάζηεθε ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο κε ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν θαη ηνλ Γεψξγην 

Παπαλδξένπ, σο Τπνπξγφ Παηδείαο. ην Αλψηαην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην είρε 

ζπλεξγάηεο ηνλ Μίιην Κνπληνπξά, ηελ Διέλε Πατδνχζε, ηνλ Γεκ. Λάκςα θ.ά.  

Μεηά ηελ πηψζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Αλσηάηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο πξνηάζεθε ζέζε Γηεπζπληή ζε 

Παηδαγσγηθή Αθαδεκία, ηελ νπνία, φκσο, δελ απνδέρηεθε θαη έθηνηε ε Μαξία 

Ακαξηψηνπ δελ ππεξέηεζε ζε δεκφζην αμίσκα. Απνζχξζεθε ζηελ Αίγηλα, φπνπ 

επεμεξγάζηεθε ηελ δηαηξηβή ηεο θαη ηελ εμέδσζε ζηα Διιεληθά ην 1935. ην έξγν 

ηεο απηφ γίλεηαη κηα πξψηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ηνπ κνλνηνληθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζην νπνίν φκσο ε ζπγγξαθεχο αθνινπζεί κηα επηιεθηηθή κέζνδν.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_(1940-1941)
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηεο ζηελ Αίγηλα γλψξηζε απφ θνληά ηνλ Ν. 

Καδαληδάθε, ηνλ θαηξφ κάιηζηα ηεο ζχλζεζεο ηεο Οδχζζεηαο, θαη ηνλ Π. Πξεβειάθε.  

Με ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Αζήλα επηδίδεηαη ζηε κειέηε θαη ην γξάςηκν θαη 

δίδεη δηαιέμεηο θαη ζεηξά επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ γηα ην επξχ θνηλφ θαη βξίζθεηαη 

ζην θέληξν ηεο φιεο πλεπκαηηθήο θίλεζεο ηεο πξσηεχνπζαο. Μέινο ηνπ θχθινπ ηεο 

Γεμακελήο, γλσξίδεηαη κε ηνπο Κ. Παιακά, Α. ηθειηαλφ, Μ. Απγέξε, Έιιε θαη 

Γαιάηεηα Αιεμίνπ.  

ηε δηάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο πξνζθέξεη ηηο θαιέο ππεξεζίεο ηεο 

ζηελ Δ.Ο.Υ.Α., πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο δνθηκαδφκελνπο θαηνίθνπο ηεο 

πξσηεχνπζαο θαηά ηηο δνθεξέο εθείλεο εκέξεο. 

Μεηά ηνλ πφιεκν δεκνζηνγξαθεί σο κφληκνο ζπλεξγάηεο ησλ εθεκεξίδσλ 

«Βήκα» θαη «Νέα». ηε ρξνλνγξαθηθή ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο» έρεη ηελ 

επθαηξία λα ζρνιηάδεη ζέκαηα Παηδείαο θαη γεληθά λα δηδάζθεη κε ηνλ δηθφ ηεο 

μερσξηζηφ ηξφπν. πκκεηέρεη κε εηζεγήζεηο ζε πνιιά Γηεζλή Βπδαληηλνινγηθά 

πλέδξηα θαη ιακβάλεη ελεξγφ κέξνο ζηηο εξγαζίεο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο 

«Γεψξγηνο Πιήζσλ», ηελ νπνία είρε ηδξχζεη ν αθαδεκατθφο Η. Θενδσξαθφπνπινο ζηε 

πάξηε.  

Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζηε «Γπλαηθεία Λνγνηερληθή πληξνθηά» (1958), πνπ έδσζε 

ψζεζε ζηελ αλαγέλλεζε ηεο Παηδηθήο Λνγνηερλίαο ζηελ Διιάδα, κε πξσηεξγάηηζζα  

θαη πξψηε Πξφεδξν ηελ Σαηηάλα ηαχξνπ, ππήξμε θαζνξηζηηθή.  

πγγξαθηθφ έξγν ηεο: 

Α' Δθδεδνκέλα:  
1  1. Σν Γξάςηκν θαη ε Αγσγή, Αζήλα, 1935.  

2  2. Ησάλλεο Κνθθψλεο, ν πξψηνο καο παηδαγσγφο, Αζήλα ρ. ρ.  

3. R. Guardini, Σν λφεκα ηεο κειαγρνιίαο, κηθξ. απφ ηα γεξκαληθή, Αζήλα 1956.  

4. Ηζηνξίεο ηεο καλνχιαο κνπ, Αζήλα 1948.  

5. Υξνλνγξαθήκαηα, άξζξα, εηζεγήζεηο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν, ζε 

επεηεηαθέο εθδφζεηο θαη ζε Πεπξαγκέλα Γηεζλψλ πλεδξίσλ.  

 Β' Αλέθδνηα: «Ηζηνξίεο ηεο καλλνχιαο κνπ, ηφκνο Β'». «Σα πξψηα Διιεληθά 

Αιθαβεηάξηα». «Πέληε πνηεηηθέο ζπιινγέο».  

(Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Γηδαζθαιείν «Μαξία Ακαξηψηνπ», ειεθηξ. Γηεχζπλζε: 

http://www.edc.uoc.gr/~didgram/archive/main.htm εκεξνκ. πξφζβαζεο: 3/9/2014).  

 

19) ΜΑΡΗΑ ΜΟΝΣΔΟΡΗ (1870 – 1952) 
Ζ Μαξία Μνληεζζφξη (31/8/1870 – 6/5/1952) ήηαλ ηηαιίδα παηδαγσγφο. Δπηλφεζε ην 

κνληεζζνξηαλφ παηδαγσγηθφ ζχζηεκα, γλσζηφ θαη σο «κνληεζζνξηαλή κέζνδνο», ην 

νπνίν απνηέιεζε πξσηνπνξία γηα ηελ επνρή ηνπ θαη εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη θαη 

ζήκεξα ζε αξθεηά ζρνιεία, ηα επνλνκαδφκελα «κνληεζζνξηαλά» ή «κνληεζζνξηαλέο 

ζρνιέο». 

 Ζ Μνληεζζφξη γελλήζεθε ζην Κηαξαβάιιε ηεο Αλθφλα θαη ζπνχδαζε 

ζην Παλεπηζηήκην απηέληζα ηεο Ρψκεο, απφ φπνπ απνθνίηεζε σο ε πξψηε 

γπλαίθα γηαηξφο ηεο παηξίδαο ηεο. Μέζα απφ ηελ παηδηαηξηθή νδεγήζεθε, σο 

ςπρνιφγνο θαη ηαιαληνχρνο παηδαγσγφο πνπ ήηαλ, ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

ςπρνινγηθή θαη λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, αζρνινχκελε αξρηθά κε παηδηά 

κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε ή εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. ε απηφλ ηνλ αγψλα έδσζε 

νιφθιεξε ηε δσή ηεο. 

 Έθηηαμε παηδαγσγηθφ πιηθφ, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ γηα φια 

ηα καζήκαηα, ζεηηθά θαη ζεσξεηηθά, πνπ αθνξνχλ ηε κφξθσζή ηνπ. Γεκηνχξγεζε 

http://www.edc.uoc.gr/~didgram/archive/main.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/1870
https://el.wikipedia.org/wiki/1952
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A3%CE%B1%CF%80%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%BF%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
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κφλε ηεο επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο θαη παηδαγσγηθφ πιηθφ γηα λα γίλνληαη κέζσ 

ησλ αηζζήζεσλ θαηαλνεηά ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. 

 Ζ επηηπρία ηεο κεζφδνπ ηεο αλαζηάησζε ηνλ παηδαγσγηθφ θφζκν δηεζλψο. 

Αθφκα θαη παηδηά κε ρακειφ δείθηε λνεκνζχλεο, έκπαηλαλ ζηγά – ζηγά ζηηο 

θαλνληθέο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο απειεπζεξσλφηαλ ην πλεχκα θαη ε ςπρή ηνπο. 

Γη απηφ κεξηθνί άλζξσπνη, αθφκε θαη επηζηήκνλεο, ζπλέδεζαλ ην φλνκά ηεο κε ηα 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ Μαξία Μνληεζζφξη φκσο αζρνιήζεθε θαηά βάζε 

ζε φιε ηε δσή ηεο κε φια ηα παηδηά, αλεμαξηήησο δείθηε λνεκνζχλεο ή καζεζηαθήο 

ηθαλφηεηαο, θαη ίδξπζε ζρνιέο ζε πνιιά θξάηε γηα λα εθπαηδεχεηαη πξνζσπηθφ ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ παηδαγσγηθνχ πιηθνχ απηνχ, αιιά θπξίσο ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

θηινζνθίαο ηεο κεζφδνπ ηεο, γηαηί δίδαμε πσο απηφ είλαη ην πξψην ζέκα γηα ηελ 

επηηπρία. 

 Ο ζεβαζκφο ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ είλαη ε πξψηε αξρή ηεο κεζφδνπ, 

θαη έπεηηα ε ειεπζεξία πνπ ζα βγεη απφ ηελ πεηζαξρία. Άιιεο αξρέο ηεο 

κνληεζζνξηαλήο κεζφδνπ είλαη: Ζ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ηάμε ζηε ζπγθξφηεζε 

ηνπ αλζξψπνπ. Ο ζεβαζκφο ζην έκςπρν θαη άςπρν πεξηβάιινλ. Ζ αηνκηθή 

πξνζπάζεηα αιιά θαη ε θαιή ζπλεξγαζία κε ηνλ θφζκν ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

κάζεζε κέζσ ηεο έξεπλαο πνπ ζα δψζεη ηε ραξά γηα ηε δνπιεηά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ην απνηέιεζκα. Ζ παληνεηδήο άζθεζε γηα ηελ απφθηεζε δπλαηνηήησλ. Ηθαλφο 

άλζξσπνο ίζνλ επηπρήο άλζξσπνο. 

 Μεηά ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο ζηελ Ηηαιία απφ ην θαζεζηψο ηνπ Μπελίην 

Μνπζνιίλη, ε Μνληεζζφξη εμνξίζηεθε ζηελ Ηζπαλία. Καηφπηλ, χζηεξα απφ ηελ 

επηθξάηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Φξάλθν ζηνλ Ηζπαληθφ Δκθχιην, εγθαηαζηάζεθε 

ζηελ Οιιαλδία. Σν 1939 κεηαλάζηεπζε ζηελ Ηλδία, φπνπ ζα παξέκελε θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαζψο θαη ε Οιιαλδία βξέζεθε ππφ 

λαδηζηηθή θαηνρή. Ξαλαγχξηζε ζηελ Οιιαλδία ην 1949, φπνπ θαη απεβίσζε ην 1952 

ζε ειηθία 82 εηψλ. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ν δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ δεκηνπξγήζεθε, 

(«Association Montessori International»), θαζνδεγεί θαη επνπηεχεη ηα 

Μνληεζζνξηαλά ρνιεία ζε φιν ηνλ θφζκν. ηελ Δπξψπε, ζηηο Ζ.Π.Α, ζηνλ Καλαδά, 

ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Αζία, ζε δεθάδεο θξάηε ζηνλ θφζκν ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα 

Μνληεζζνξηαλά ζρνιεία. 

 

20) Μπξζίλε Κιεάλζνπο Παπαδεκεηξίνπ (1887 – 1981) 
Ζ Μπξζίλε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ γελλήζεθε ζηε Φηιηππνχπνιε ηεο 

Αλαηνιηθήο Ρσκπιίαο ην 1887 θαη πέζαλε ζηελ Αζήλα ην 1981.  
 Ο παηέξαο ηεο Βαζίιεηνο Κιεάλζνπο θαηαγφηαλ απφ πνιχ πινχζηα νηθνγέλεηα 

εκπφξσλ. ηάιζεθε ζηε Βηέλλε λα ζπνπδάζεη λνκηθά αιιά απηφο πξνηίκεζε λα 

ζπνπδάζεη κνπζηθή. Ήηαλ πεξηζζφηεξν θαιιηηέρλεο παξά έκπνξνο. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα λα κελ κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ζσζηά ηελ παηξηθή ηνπ πεξηνπζία. 

Πέζαλε πνιχ λένο, αθήλνληαο ηε ζχδπγφ ηνπ λα κεγαιψζεη ηηο ηέζζεξεηο θφξεο ηνπ.  

 Ζ κεηέξα ηεο Κιεάλζνπο είρε θνηηήζεη ζηα πεξίθεκα Εαξίθεηα 

Δθπαηδεπηήξηα σο «δηδαζθάιηζζα». Με ηε βνήζεηα ηνπ αλχπαληξνπ αδειθνχ ηεο 

Γηψξγνπ θαη ηεο κεηέξαο ηεο, θαηάθεξε λα ζηείιεη ηηο ηξεηο απφ ηηο ηέζζεξεηο θφξεο 

ηεο ζηα Εαξίθεηα Δθπαηδεπηήξηα γηα λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ απφ ην επάγγεικα ηεο 

δαζθάιαο. 

 Ζ Μπξζίλε είλαη ε πξνηειεπηαία θφξε ηεο νηθνγέλεηαο. Λφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ ηεο νηθνγέλεηαο, κπαίλεη εζσηεξηθή ζην Εαξίθεην 

Οηθνηξνθείν Θειέσλ, κε ππνηξνθία πνπ δφζεθε απφ ηελ Κνηλφηεηα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%BF%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%A0%CE%A0
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Φηιηππνππφιεσο. Ζ Κνηλφηεηα κε απηφλ ηνλ ηξφπν αληαπέδσζε ηηο δσξεέο πνπ 

έθαλαλ νη παππνχδεο ηεο ζηνλ θαηξφ ηεο αίγιεο ηνπο.  

 Ζ απφθαζε ηεο λεαξήο Μπξζίλεο γηα αλψηεξεο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ έβξηζθε δπν εκπφδηα: 

1) Πνηνο ζα επσκηδφηαλ ηα έμνδα γηα ηηο ζπνπδέο ηεο θαη 

2) Πψο ζα θάιππηε ηα θελά πνπ είρε ε πξνζθεξφκελε απφ ην Αλψηαην 

Παξζελαγσγείν Εαξίθεηνλ ζρνιηθή χιε, ψζηε λα απνθηήζεη ην Γίπισκα ηνπ 

Γπκλαζίνπ.  

Σν πξψην πξφβιεκα ιχζεθε, φηαλ ν αξρηκαλδξίηεο Φηιηππνππφιεσο Φψηηνο 

καδί κε ηνλ ηφηε κεηξνπνιίηε Φηιηππνχπνιεο αλέιαβαλ ν θαζέλαο θαηά ην ήκηζπ ηα 

δίδαθηξα ηεο Μπξζίλεο, ιφγσ ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο κε ηνλ θιήξν. 

Σν δεχηεξν πξφβιεκα ήηαλ φηη ην Αλψηεξν Παξζελαγσγείν Εαξίθεηνλ 

πζηεξνχζε απφ ηα Εαξίθεηα Δθπαηδεπηήξηα Αξξέλσλ θαηά ηξεηο ηάμεηο ζηα Αξραία 

Διιεληθά θαη ηα Μαζεκαηηθά. πκπιήξσζε ηα θελά ηεο κε θαινθαηξηλά καζήκαηα 

θαη κεηά θνίηεζε ζηελ ηειεπηαία ηάμε ησλ Εαξίθεησλ Δθπαηδεπηεξίσλ Αξξέλσλ. 

Απνθνίηεζε ζηηο 25/6/1904 κε βαζκφ «πάλπ θαιψο».  

Σνλ ίδην ρξφλν γξάθηεθε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Με ην ηέινο ηνπ πξψηνπ έηνπο γχξηζε ζηε Φηιηππνχπνιε γηα ηηο θαινθαηξηλέο ηεο 

δηαθνπέο. Δθεί έγηλε κάξηπξαο ηεο ιεειαζίαο ηεο Μεηξφπνιεο ηεο Αγίαο Μαξίλαο 

θαη ησλ δπν Δθπαηδεπηεξίσλ ηεο πφιεο απφ ηνπο Βνχιγαξνπο.  

Αθνχ νινθιήξσζε θαη ην δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ ηεο, ππέβαιε αίηεζε γηα 

ππνηξνθία πξνο ηηο Παλεπηζηεκηαθέο αξρέο, ε νπνία έγηλε δεθηή. πγρξφλσο ήξζε ζε 

ζπλελλφεζε κε ηελ Αζπαζία θνξδέιε θαη ζπκθψλεζαλ λα δηδάμεη ε λεαξή 

Μπξζίλε ζην ζρνιείν ηεο ηειεπηαίαο απφ ην ηξίην έηνο ζπνπδψλ ηεο θαη έπεηηα, γηα 

ηφζεο ψξεο ηελ βδνκάδα, φζεο αλαινγνχζαλ ζην θφζηνο ηεο δηαηξνθήο ηεο. 

Σν 1909 νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηεο κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηηο γξαπηέο 

θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο. Ο Νηθφιανο Πνιίηεο ηεο απέλεηκε ην Γίπισκα, πνπ έθεξε 

ηνλ βαζκφ «Άξηζηα κεη’ επαίλνπ». Ζ Μπξζίλε Κιεάλζνπο ήηαλ ε δεχηεξε θνηηήηξηα 

ζηε Φηινζνθηθή ρνιή πνπ αλαγνξεχηεθε Γηδάθησξ ηεο Φηινζνθηθήο κε «Άξηζηα».  

Σν γεγνλφο φηη ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ πήξε ην πηπρίν ηεο κε 

εμαηξεηηθή δηάθξηζε δελ πέξαζε απαξαηήξεην απφ ηελ ζπληάθηξηα ηεο «Δθεκεξίδαο 

ησλ Κπξηψλ» Καιιηξφε Παξξέλ ε νπνία θαη ηελ ζπλεράξε κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηεο 

εθεκεξίδαο ηεο. Ζ θίλεζε απηή ζα απνηειέζεη ηελ αξρή κηαο ζπλεξγαζίαο. Ζ 

Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ ζα δεκνζηεχζεη ηα επφκελα ρξφληα πνηήκαηα θαη πεδά 

θείκελα ζε δεκνηηθή γιψζζα ζηελ «Δθεκεξίδα ησλ Κπξηψλ».  

Ζ Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ ζα αλαπηχμεη επίζεο έληνλε δξάζε ζην ρψξν 

ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο ηεο επνρήο. Θα πξσηνζηαηήζεη ζηελ ίδξπζε ηνπ «Λπθείνπ 

Διιελίδσλ» (1911) καδί κε άιιεο γπλαηθείεο εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο φπσο ε 

Αζπαζία θνξδέιε, ε Παξξέλ, ε Μαξία Οξιψθ, ε Διέλε Ρνπζνπνχινπ, ε Άλλα 

Παπαδνπνχινπ θ.ά. (Παληνχιε, 1995).  

Σν 1915 ζα κεηαβεί ζηε Επξίρε θαη ζηε νξβφλλε γηα επηπιένλ ζπνπδέο πάλσ 

ζηα παηδαγσγηθά ζέκαηα. Θα παξακείλεη εθεί γηα 4 ρξφληα.  

Μεηά ηελ επηζηξνθή ηεο απφ ην εμσηεξηθφ εξγάζηεθε γηα πέληε ρξφληα ζην 

«Αλψηεξν Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ Καιιηζέαο» σο δηεπζχληξηα.  

Σν 1921 ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Γεκήηξε Γιελφ γηα ηελ ίδξπζε ηεο «Αλψηεξεο 

Γπλαηθείαο ρνιήο» (1921 – 1923). Μάιηζηα δίδαμε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή αξραία 

ειιεληθή ινγνηερλία θαη ήηαλ ε κνλαδηθή γπλαίθα κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

ηδξχκαηνο. Ζ ζρνιή γεληθά ζηειερψζεθε απφ θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ, κέιε ηνπ 
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Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ, κέιε ηνπ «πλδέζκνπ Τπέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηεο Γπλαίθαο» 

θ.ά. 

Απφ επηζηνιέο ηνπ Γιελνχ πξνο ηνλ Γεικνχδν, (Γάηνο, 2003), δηαπηζηψλνπκε 

φηη ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ έθαλε ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο ζηνλ έιιελα 

παηδαγσγφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο, πξνηάζεηο πνπ δελ βξήθαλ 

πάληα ηελ ζεξκή ζπκπαξάζηαζε ηνπ Γιελνχ. Ο ηειεπηαίνο ζρνιίαδε ηελ ζπλζεηηθή 

δχλακε ηεο ζθέςεο ηεο ε νπνία φκσο ζπρλά έραλε ην κέηξν. Απφ ηα παξαπάλσ 

γξάκκαηα δηαπηζηψλνπκε φηη ε Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ κηιν θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζή ηνπ ην 1921 σο κέινο ηεο 

εθηειεζηηθήο ηνπ επηηξνπήο (ε κνλαδηθή γπλαίθα) (βιέπε δειηίν Δ.Ο. η. 9 1921 ζην 

Παληνχιε, 1995).  

Σν 1923 – 1924 ζπλεξγάζηεθε κε ην πεξηνδηθφ «Δξγαζία» ηνπ Μ. 

Παπακαχξνπ δεκνζηεχνληαο κηα κειέηε κε ζέκα ηε «Γπλαηθεία Δθπαίδεπζε» (ζε 

ηέζζεξεηο ζπλέρεηεο). Ζ ζπλεξγαζία ησλ δπν παηδαγσγψλ ζπλερίζηεθε ην 1924 κε 

ηελ θνηλή ηνπο πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπγγξαθή ηνπ αλαγλσζηηθνχ ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ 

δεκνηηθνχ κε ηίηιν «Σα Παηδηά» (Κιεάλζνπο – Παπαδεκεηξίνπ, Σα παηδηά Β΄ 

Γεκνηηθνχ, Αζήλα: 1925). Σν αλαγλσζηηθφ ήηαλ γξακκέλν ζηε δεκνηηθή θαη 

παξνπζίαδε ηε ζεκαζία ηεο παηδηθήο εξγαζίαο κέζα απφ ηελ επαθή κε ηε θχζε θαη 

ηελ θαζεκεξηλή δσή. Σν αλαγλσζηηθφ αληηκεηψπηζε έληνλε πνιεκηθή απφ ηνπο 

θαζαξεπνπζηάληθνπο θχθινπο ηεο επνρήο κε πξσηαγσληζηή ηνλ Καιιηάθα ν νπνίνο 

θαηεγφξεζε ηνπο ζπγγξαθείο φηη ρξεζηκνπνηνχλ ηε δεκνηηθή γηα λα δηδάμνπλ ηελ 

αλεζηθφηεηα θαη ηνλ έξσηα ζε κηθξά παηδηά. Απάληεζε ζηελ αξλεηηθή θξηηηθή ηνπ 

ηειεπηαίνπ έδσζε ηφζν ν Παπακαχξνο φζν θαη ε Κιεάλζνπο ε νπνία απφ ην Λνλδίλν 

φπνπ βξηζθφηαλ (1924) κεηά ηνλ γάκν ηεο κε ηνλ Θφδσξν Παπαδεκεηξίνπ 

δεκνζίεπζε ην άξζξν ηεο «Ο πνιέκηνο ελάληηα ζην αλαγλσζηηθφ» ζην πεξηνδηθφ 

«Δξγαζία» (ηεχρνο 17 – 20, Μάηνο – Ηνχληνο, 1924: 435 – 446).  

Ζ Κιεάλζνπο κεηά ηνλ γάκν ηεο κε ηνλ Θεφδσξν Παπαδεκεηξίνπ 

παξαηηήζεθε απφ ην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ θαη παξέκεηλε ζην Λνλδίλν φπνπ 

βξίζθνληαλ νη δνπιεηέο ηνπ άληξα ηεο. Ζ απφθαζή ηεο απηή δελ ήηαλ θαζφινπ 

εχθνιε, φπσο αθεγείηαη ε ίδηα ζην έξγν ηεο «Υακέλνη θφζκνη» (Κιεάλζνπο – 

Παπαδεκεηξίνπ, 1925 ζην Παληνχιε, 1995).  

Σν 1930 ζπκκεηείρε σο εηζεγήηξηα ζην δεχηεξν ζπλέδξην πνπ νξγάλσζε ν 

Μίιηνο Κνπληνπξάο σο κέινο ηνπ Γλσκνδνηηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ, κε 

ζέκα πνπ αθνξνχζε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ κε ρσξηζκνχ ησλ Γηδαζθαιείσλ ζε 

Αξξέλσλ θαη Θειέσλ, ππνζηεξίδνληαο ζηελ νπζία ηελ ζπλεθπαίδεπζε ησλ δχν 

θχισλ. Δπίζεο, εηζεγήζεθε ηελ ίδξπζε θξαηηθψλ λεπηαγσγείσλ ηνλίδνληαο ηελ 

ζεκαζία ηνπο γηα ηελ ηφλσζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ζηηο μελφθσλεο επαξρίεο ηεο 

Διιάδαο (Γειηίν ΟΛΜΔ, αξ. θπι.56, Γεθ.1930, ζει.152 ζην Παληνχιε, 1995).  

Σν 1932 ζπλερίδεη ηε ζπγγξαθηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 

έξγνπ ηεο «Παηρλίδηα θαη ηξαγνχδηα: νξγαλσκέλα κε βάζε ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο γηα 

παηδηά σο 12 ρξνλψλ». 

Σν 1934 εγθξίλεηαη ην δεχηεξν αλαγλσζηηθφ πνπ έγξαςε κφλε ηεο απηή ηε 

θνξά κε ηίηιν «Ζ ραξά ηνπ παηδηνχ», απεπζπλφκελν ζε παηδηά Β΄ Γεκνηηθνχ.  

Σν 1936 ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Κνπληνπξά σο αξζξνγξάθνο ηεο Παηδείαο.  

Ο Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο ηε βξίζθεη λα ηαμηδεχεη κεηαμχ Λνλδίλνπ, Επξίρεο 

θαη Αζήλαο ζπλνδεχνληαο ηνλ ζχδπγφ ηεο ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δνπιεηέο.  

Σν 1952 επαλέξρεηαη κε ην ηξίην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηεο κε ηίηιν «Νέα Αγσγή, 

Θεσξία θαη κέζνδνη» (ηξίηνκν, Αζήλα: 1952) ελψ ηα επφκελα ρξφληα νξζνγξαθεί ζε 

δηάθνξα παηδαγσγηθά πεξηνδηθά ζηα νπνία θαηαπηάλεηαη κε ηελ δηάδνζε ησλ αξρψλ 
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ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζε απφ ηελ επίζθεςή ηεο ζε ηδξχκαηα 

βαζηζκέλα ζε απηφ ην παηδαγσγηθφ ξεχκα (Παληνχιε, 1995). 

 

21) Πέηξνο παλδωλίδεο (1890 – 1964) 
Ο Πέηξνο παλδσλίδεο γελλήζεθε ζην Βνπθνπξέζηη θαη ζε ειηθία δεθαπέληε εηψλ 

εγθαηαζηάζεθε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε. πνχδαζε θηινινγία ζηε 

Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, ζηελ νπνία αλαγνξεχηεθε δηδάθησξ, 

θαη εξγάζηεθε ζηε κέζε εθπαίδεπζε, θζάλνληαο σο ην βαζκφ ηνπ γπκλαζηάξρε. Σν 

1947 ππέβαιε ππνςεθηφηεηα γηα ηελ έδξα ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ρσξίο επηηπρία. Σελ πξψηε ηνπ εκθάληζε ζηα 

γξάκκαηα πξαγκαηνπνίεζε ην 1930 κε ηελ έθδνζε ηεο ηζηνξηθήο κειέηεο Μειέληθνο. 

Τπήξμε ζπληδξπηήο ηνπ πεξηνδηθνχ Μαθεδνληθέο Ζκέξεο θαη πξψηνο δηεπζπληήο ηνπ. 

Σν 1932 εμέδσζε ην δξάκα Βπζφο θαη επηθάλεηα ζηελ Αζήλα θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα 

ηε ζπιινγή δηεγεκάησλ Αβέβαηα πξάγκαηα ζηε Θεζζαινλίθε. Κχξηα ελαζρφιεζε 

ηνπ παλδσλίδε σζηφζν αλαδείρηεθε ε ινγνηερληθή θξηηηθή θαη δνθηκηνγξαθία ζηελ 

νπνία αθνζηψζεθε απφ ην 1934 θαη σο ην ζάλαηφ ηνπ. Απφ ην 1946 ππήξμε 

ζπλεξγάηεο ηεο ξαδηνθσλίαο Θεζζαινλίθεο, φπνπ πξαγκαηνπνίεζε ινγνηερληθέο 

εθπνκπέο, πξνβάιινληαο ηε ζεσξία ηνπ γηα ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο κε έκθαζε ζην έξγν ηεο ιεγφκελεο γεληάο ηνπ ηξηάληα. 

Γεκνζίεπζε κειέηεο ζε πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο κεηαμχ άιισλ γηα ηνλ Κσζηή 

Παιακά, ηνπ Αλδξέα Κάιβν, ηνλ Φψην Πνιίηε, ηνλ Απφζηνιν Μειαρξηλφ, ηνλ 

Ησάλλε Κνλδπιάθε, ηνλ Αιέμαλδξν Παπαδηακάληε, ηνλ Γξεγφξην Ξελφπνπινο, ηνλ Η. 

Μ. Παλαγησηφπνπινπ, ηνλ Κψζηα Οπξάλε, ηε Μπξηηψηηζζα, ηνλ Νίθν Καδαληδάθε 

θαη άιινπο ινγνηέρλεο, θαζψο επίζεο γηα πνηθίια ζέκαηα ινγνηερληθήο θξηηηθήο θαη 

ζθέςεο (πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηζηφηνπν ΔΚΔΒΗ, εκεξ. ζχλδεζεο: 5/7/2015).  

 

22) Ρόδα Ηκβξηώηε (1898 – 1977)  
Ζ Ρφδα Ηκβξηψηε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1898. Ο παηέξαο ηεο ήηαλ θαζεγεηήο 

θηιφινγνο θαη ηελ κχεζε απφ κηθξή ζηελ ζεκαζία ηνπ δηαβάζκαηνο θαη ηεο ζπλερήο 

πλεπκαηηθήο αλαδήηεζεο. Ζ πξψηε ηεο παξνπζία ζην δεκφζην ρψξν γίλεηαη ην 1910 

κε ηελ δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ Πηλαθνζήθε πξνζσπηθήο πνηεηηθήο ηεο ζπιινγήο 

γξακκέλε ζε γιψζζα δεκνηηθή. ε ειηθία 16 ρξνλψλ παίξλεη ην απνιπηήξην ηνπ 

Γπκλαζίνπ θαη γξάθεηαη ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σελ 

ίδηα ρξνληά θιήζεθε λα δηδάμεη ζην «Κπξηαθφλ ρνιείνλ Δξγαηξηψλ» ηα γεληθά 

καζήκαηα ηεο Β΄ ηάμεο φπνπ ζπλδέζεθε ζηελά κε ηελ Αχξα Θενδσξνπνχινπ απφ ηελ 

νπνία επεξεάζηεθε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην γπλαηθείν δήηεκα. Σν 1917 γίλεηαη 

κέινο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Οκίινπ θαη γλσξίδεηαη κε ηνλ Γεκήηξε Γιελφ. ην 

ζσκαηείν απηφ δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα θαη απνθηά ελεξγφ ξφιν. ηα πιαίζηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ έξρεηαη ζε επαθή γηα πξψηε θνξά θαη κε ηνπο Αι. Γεικνχδν 

θαη Μαλφιε Σξηαληαθπιιίδε. Σν Γεθέκβξην ηνπ 1923 ε Ηκβξηψηε εθιέρηεθε ζην 

δεθαπεληακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Οκίινπ θαη παξέκεηλε ζε απηή ηε ζέζε σο 

ην 1927 (Υξνλνπνχινπ – Παληαδή, 2011: 26). 
 Γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξψκελσλ ηεο ρψξαο, ζα εξγαζηεί ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν ππφ 

ηελ δηεχζπλζε ηνπ Αι. Γεικνχδνπ. πγθεθξηκέλα ην 1924 αλέιαβε λα δηδάμεη ηα 

θηινινγηθά καζήκαηα θαη θπξίσο ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Σν μέζπαζκα ηεο γλσζηήο 

ππφζεζεο ησλ Μαξαζιεηαθψλ, κε αθνξκή ηελ κέζνδν δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

ηεο Ηζηνξίαο, ζα ηελ εμαλαγθάζεη ζε κεηαθίλεζε ην 1925 ππφ κνξθή κεηάζεζεο, ζην 
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1
ν
 Γπκλάζην Θειέσλ Αζελψλ. Καη ζε απηή ηε ζέζε ε ειιελίδα παηδαγσγφο δελ ζα 

κείλεη γηα κεγάιν δηάζηεκα αθνχ ζα απνιπζεί ην 1926.  

 Σν 1927 ζα θχγεη καδί κε ηνλ ζχδπγφ ηεο Γηάλλε Ηκβξηψηε, γηα κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο ζηε Γεξκαλία, φπνπ ζα παξακείλεη γηα 3 ρξφληα. Δθεί ζα θνηηήζεη δίπια ζε 

ζπνπδαίνπο παηδαγσγνχο ηεο επνρήο, φπσο ν  Έληνπαξλη πξάλγθεξ, θαη ζα 

εληξπθήζεη ζηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο.  Αλάκεζα ζηα 

δηάθνξα ηδξχκαηα πνπ ζα επηζθεθηεί είλαη θαη ην Παηδαγσγείν Odenwaldschule πνπ 

ίδξπζε ν Geheeb ην 1910, έλα ρξφλν κεηά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ ειεχζεξε 

ρνιηθή θνηλφηεηα ηνπ Wickersdorf. Ζ ζρνιή άξρηζε ιεηηνπξγεί ηνλ Απξίιην ηνπ 

1910 ζε πεξηνρή εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Βαπαξίαο. ην Παηδαγσγείν απηφ επηθξαηνχζε 

ε πιήξε ζπλεθπαίδεπζε αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ (απηή ήηαλ θαη ε αηηία ηεο 

απνρψξεζεο ηνπ ν Geheeb απφ ην Wickersdorf) θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα 

δεκηνπξγεζεί κηα γλήζηα θνηλνηηθή δσή. Γεληθά, επξφθεηην γηα έλα δεκνθξαηηθφ 

ίδξπκα κε δπλαηφηεηα ςήθνπ ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ζπιινγηθή 

ιήςε απνθάζεσλ βαζηδφκελσλ ζην δηάινγν θαη ηελ ζχλζεζε απφςεσλ 

(Κνληνκήηξνο, 2006). Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ην δήηεκα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ 

δπν θχισλ απαζρνινχζε έληνλα θαη ηελ ίδηα ηελ Ηκβξηψηε, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεηαη απφ ηηο παξεκβάζεηο ηεο επί ηνπ ζέκαηνο ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά 

ζπλέδξηα, φπσο απηφ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ην επηέκβξην ηνπ 1930 

(Β΄ πλέδξην Δπηζεσξεηψλ ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο) (Υξνλνπνχινπ – Παληαδή, 

2011: 42).  

 Δπηζηξέθνληαο ζηηο αλαθνξέο καο γηα ην Παηδαγσγείν Odenwaldschule, 

πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ζην ίδξπκα απηφ είρε θνηηήζεη θαη ν Μίιηνο Κνπληνπξάο 

ιίγα ρξφληα πξηλ θαηά ηελ ηξηεηή παξακνλή ηνπ ζηε Γεξκαλία γηα κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο (1923 – 1926). Ο Κνπληνπξάο θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην Odenwaldschule 

ζπλδέζεθε ζηελά κε ηνλ Geheeb. Ο ηειεπηαίνο κάιηζηα ηνπ πξνζέθεξε ηφηε θαη ζέζε 

θαζεγεηή ζηε ζρνιή ηνπ (Γεκαξάο, 1985, η. Α΄).  

 Έλα άιιν θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο αλάκεζα ζηελ Ηκβξηψηε θαη ηνλ Κνπληνπξά 

είλαη ε πεξίνδνο (1931) θαηά ηελ νπνία ε πξψηε εξγάδεηαη γηα ηε ζπγγξαθή 

αλαγλσζηηθψλ γηα ην δεκνηηθφ ζρνιείν χζηεξα απφ ζρεηηθφ λφκν πνπ εηζεγήζεθε ν 

δεχηεξνο σο εθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο ηνπ γλσκνδνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ 

θπβέξλεζε Δι. Βεληδέινπ (Υξνλνπνχινπ – Παληαδή, 2011: 45).  

 Σν 1934 πξνάρζεθε ζην βαζκφ ηνπ γπκλαζηάξρε θαη αλέιαβε ηελ δηεχζπλζε 

ηνπ γπκλαζίνπ ζηελ πφιε ηνπ Κηιθίο.  Δθεί έκεηλε κέρξη ην 1936 θαη εθάξκνζε κε 

ζηαζεξφηεηα ηηο αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο. 

 Σν 1936 ην θαζεζηψο Μεηαμά ηελ ηνπνζεηεί ζην λεντδξπζέλ ζρνιείν γηα 

παηδηά κε λνεηηθή ζηέξεζε πνπ δεκηνπξγείηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Ηκβξηψηε 

ζηνλ έιιελα δηθηάηνξα. Σν Πξφηππν Δηδηθφ ρνιείν Αζελψλ, φπσο νλνκάζηεθε ην 

ίδξπκα, ιεηηνχξγεζε απφ ην 1937 σο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1940 ζηελ Καηζαξηαλή. Δθεί 

ε Ηκβξηψηε είρε ηελ επθαηξία λα εθαξκφζεη ζε έλα ηειείσο λέν πεξηβάιινλ ηηο 

παηδαγσγηθέο αξρέο ηεο (Αλαζηαζίνπ, Ζιηάδνπ – Σάρνπ, 2011: 59). 

 Σελ επνρή ηεο θαηνρήο δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά καδί κε ηνλ ζχδπγφ ηεο 

Γηάλλε, ζην ΔΑΜ. Θα ζηαζνχλ ζην πιεπξφ ησλ λέσλ κε ξφιν θαζνδεγεηηθφ ζηα 

πιαίζηα ηεο Δληαίαο Παλειιαδηθήο Οξγάλσζεο Νέσλ (ΔΠΟΝ) θαη ζα ζπλεξγαζηνχλ 

κε ηνλ Γιελφ γηα ηελ έθδνζε ηνπ θαζνδεγεηηθνχ εληχπνπ ηεο νξγάλσζεο («Νέα 

Γεληά»), αλαιακβάλνληάο ην εμνινθιήξνπ καδί κε ηνλ Κψζηα σηεξίνπ κεηά ην 

ζάλαην ηνπ Γιελνχ ην 1943. ηελ θπβέξλεζε ηνπ βνπλνχ ζα αλαιάβεη εθπαηδεπηηθφ 

– παηδαγσγηθφ έξγν (ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο Παπακαχξν, σηεξίνπ θ.ά.). Ηδηαίηεξα 

ζηα ιεγφκελα Παηδαγσγηθά Φξνληηζηήξηα ζα παίμεη ελεξγφ θαη νπζηαζηηθφ ξφιν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81
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δηεπζχλνληαο ην αληίζηνηρν παξάξηεκα ηεο Σχξλαο Σξηθάισλ (Υξνλνπνχινπ – 

Παληαδή, 2011: 75 – 84). 

 Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ζα πξσηνζηαηήζεη ζηελ ίδξπζε ηεο Παλειιαδηθήο 

Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ (ΠΟΓ). Δπίζεο, ζα δηαδξακαηίζεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο 

εμειίμεηο ην ρψξν ηεο αξηζηεξάο. Θα νδεγεζεί ζηελ εμνξία ηελ πεξίνδν 1948 – 1951 

ζηα πιαίζηα ησλ εθθαζαξίζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηελ θπβέξλεζε Σζαιδάξε.  

 Αξγφηεξα έγηλε ζηέιερνο ηεο Δληαίαο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο (ΔΓΑ), 

δηαηειψληαο κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ θφκκαηνο έσο ην 1967 θαη κεηά 

ηε Μεηαπνιίηεπζε σο ζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηφο ηνπ (Υξνλνπνχινπ – Παληαδή, 2011: 88 – 102).  

 Ζ αξζνγξαθία ηεο θαη ην έξγν ηεο φια απηά ηα ρξφληα ζρεηίδνληαλ κε ην ρψξν 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο θαη ησλ ηαμηθψλ – θνηλσληθψλ 

αληζνηήησλ. Πεξεηαίξσ αλαθνξά ζηελ πνξεία ηεο είλαη πεξηηηή γηαηί δελ αθνξά απηή 

ηελ εξγαζία. Δμάιινπ ππάξρεη πινχζηα βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην έξγν ηεο. 

 Ζ Ρφδα Ηκβξηψηε πέζαλε ζηελ Αζήλα ην επηέκβξην ηνπ 1977 φληαο ελεξγή 

ζηα εθπαηδεπηηθά θαη πνιηηηθά δξψκελα ηεο ρψξαο κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηεο.   

 

23) πύξνο Μειάο (1882 – 1966) 
Ο πχξνο Μειάο ππήξμε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ζην ρψξν ηεο 

δεκνζηνγξαθίαο ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ήηαλ επίζεο, ζπγγξαθέαο 

ηζηνξηθψλ, αθεγεκαηηθψλ, ζεαηξηθψλ θαη ινγνηερληθψλ έξγσλ θαζψο θαη 

δηαθεθξηκέλνο ρξνλνγξάθνο.  Ζ δεκνζηνγξαθηθή θαη γεληθφηεξα  ε δεκφζηα πνξεία 

ηνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ πνιηηηθέο παιηλσδίεο θαη αλαθνινπζίεο. Καηαπηάζηεθε κε 

ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, κε ηνλ Βεληδειηζκφ (κε ηνλ νπνίν αλέπηπμε κηα ζρέζε 

αγάπεο θαη κίζνπο), κε ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά, ηελ θαηνρή, ηνλ πφιεκν, ηνλ 

εκθχιην θ.ά. Έθαλε ην ληεκπνχην ηνπ ην 1910 κε ξηδνζπαζηηθέο, ζνζηαιηζηηθέο 

ζέζεηο, ελψ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '20 θπιαθίζηεθε γηα ηηο βεληδειηθέο ηνπ 

ηδέεο, γεγνλφο φκσο πνπ δελ ηνλ εκπφδηζε αξγφηεξα λα γξάςεη θνβεξά άξζξα 

ελαληίνλ ηνπ Βεληδέινπ αιιά θαη λα ηνπνζεηεζεί ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ έγξαθε ηα 

άξζξα απηά σο αξρηζπληάθηεο κηαο αδηάιιαθηεο βεληδειηθήο εθεκεξίδαο. Με ηε 

δηθηαηνξία ηεο 4εο Απγνχζηνπ ηνπ Μεηαμά ζα γίλεη ζεξκφο νπαδφο ηνπ λένπ 

θαζεζηψηνο, πξνθαιψληαο κηα βαζηά δηάςεπζε ζε ζπλαδέιθνπο ηνπ ινγνηέρλεο πνπ 

ππφ ηε δηεχζπλζή ηνπ ζπλεξγάδνληαλ ζηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ «Ηδέα». Σελ 

ηζρπξφηεξε φκσο δηάςεπζε ηελ επηθχιαμε ζε φινπο φηαλ, ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ 

είζνδν ησλ Γεξκαλψλ ζηελ Αζήλα ηνλ Απξίιε ηνπ 1941, δεκνζίεπζε κηα πιεηάδα 

άξζξσλ κηιψληαο απξνθάιππηα θαη θπληθά γηα ηελ επηβαιιφκελε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ερζξφ. Καηφπηλ φισλ απηψλ, ην λα ηαμηδέςεη ζηε νπεδία γηα λα λαξθνζεηήζεη ηελ 

ππνςεθηφηεηα ηνπ Άγγεινπ ηθειηαλνχ θαη ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε ψζηε λα κελ ηνπο 

απνλεκεζεί ην Ννκπέι δελ κπνξεί λα ινγαξηαζηεί παξά σο πηαίζκα (Σα Νέα.gr – 

Πνιηηηζκφο, δεκνζίεπζε: 25/10/2014 εκεξνκελία ζχλδεζεο: 26/4/2015).  

 

24) Υαξάιακπνο Θενδωξίδεο (1883 – 1957)  
Γελλήζεθε ην 1883 ζηελ Καηζάξεηα ηεο Καππαδνθίαο ζηε Μηθξά Αζία. Σν 1900 

απνθνίηεζε απφ ηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν 1913 

πήξε πηπρίν θηινινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Σν 

1915 έθαλε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ αξραία ειιεληθή ινγνηερλία, ηζηνξία 

θαη θηινζνθία ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Λεηςίαο θαη ηνπ Μνλάρνπ. Σν 1918 

αλαγνξεχηεθε δηδάθησξ ηεο θηινζνθίαο κε ηε δηαηξηβή «Κνηλσληθέο εθδειψζεηο ηνπ 

εξσηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο». Σν 1919 επέζηξεςε ζηελ Διιάδα. Σν 1921 δηνξίζηεθε σο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%94%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/1967
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9A%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%9A%CE%B1%CF%80%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=M%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%AF%CE%B1
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θηιφινγνο θαη ην 1925, έηνο ίδξπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θαηέιαβε 

ηελ έδξα ηεο θηινζνθίαο. 
Με ην έξγν ηνπ 1954 "Δπίθνπξνο, ε αιεζηλή φςε ηνπ αξραίνπ θφζκνπ", έγηλε ν 

πξψηνο ζχγρξνλνο Έιιελαο πνπ αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά κε ην 

θηιφζνθν Δπίθνπξν θαη άλνημε ηνλ δξφκν πξνο ηελ επαλαθάιπςε ηεο επηθνχξεηαο 

θηινζνθίαο ζηελ επνρή καο. Πέζαλε ζηελ Αζήλα ην βξάδπ ηεο 17εο πξνο 18ε 

Ννεκβξίνπ 1957 (Γεκεηξάθνο, 1984). 

Ο Θενδσξίδεο είρε γξάςεη γηα ηνλ Κνπληνπξά: «Ζ επίδξαζε ηνπ Κνπληνπξά 

πάλσ ζηηο κέιινπζεο δαζθάιεο έθζαλε ην φξην ηεο καγείαο. Γέκηζε ηε βνξεηφηεξε 

Διιάδα κε θνξίηζηα πνπ αγάπεζαλ ηα σξαία πξάγκαηα θαη ηα πλεπκαηηθά αγαζά, ην 

παηδί θαη ηε ζρνιηθή δσή, θαη πνπ εμαθνινπζνχλ λα νξθίδνληαη ζη’ φλνκά ηνπ» 

(Κνπληνπξάο, 1976: 236). 
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