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Δπραξηζηίεο
Ζ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ
Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ Ηζηνξία ησλ Γπλαηθψλ. Ζ φιε πνξεία
πξνο ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ ήηαλ ελδηαθέξνπζα κα ηαπηφρξνλα
θαη δχζθνιε. Παξφια απηά είρα δίπια κνπ αλζξψπνπο πνπ κε ζηήξημαλ.
Θα ήζεια, ινηπφλ, λα επραξηζηήζσ ηελ θαζεγήηξηά κνπ θαη επηβιέπνπζα ηεο
παξνχζαο εξγαζίαο θα Καηεξίλα Γαιαθνχξα γηα ηηο ζπκβνπιέο ηεο, ηηο εχζηνρεο
παξαηεξήζεηο ηεο θαη ηηο επηζεκάλζεηο ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ εζηθή ζπκπαξάζηαζε,
ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο.
Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θα νθία Υαηδεζηεθαλίδνπ, κέινο ηεο
ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, γηα ηηο εχζηνρεο παξαηεξήζεηο θαη παξεκβάζεηο
ηεο.
Δπραξηζηψ επίζεο, ηνλ θ. Βαζίιε Φνχθα, κέινο ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο
επηηξνπήο, γηα ηηο ππνδείμεηο ηνπ.
Θα ήζεια, επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Μαλψιε Ακαξηψηε, ν νπνίνο έζεζε
ζηε δηάζεζή κνπ κέξνο απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηεο Μαξίαο Ακαξηψηνπ θαη
πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηεο ίδηαο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ θ. Γεψξγην Κνληνκήηξν,
εξεπλεηή ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο, γηα ηε δηάζεζε πξνζσπηθψλ ηνπ άξζξσλ
ζρεηηθψλ κε ηελ Μαξία Ακαξηψηνπ θαζψο θαη κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ αξρείνπ ηεο
παηδαγσγνχ, πνπ ν ίδηνο είρε ςεθηνπνηήζεη.
Δπραξηζηψ επίζεο, ηνλ χλδεζκν γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο θαη
εηδηθφηεξα ηελ θα Διέλε Κνπξάθνπ θαη ηελ θα Σέξςε Λακπξηλνπνχινπ γηα ηελ
ηειεθσληθή επηθνηλσλία πνπ είρακε ψζηε λα κε ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά κε ην αλ
ππήξρε πιηθφ πνπ αθνξνχζε ηελ Μαξία Ακαξηψηνπ ζηα αξρεία ηνπο, θαζψο θαη ηνλ
χλδεζκν Διιελίδσλ Δπηζηεκφλσλ θαη ηελ Υξηζηηαληθή Έλσζε Νεαλίδσλ Αζελψλ
γηα ηελ πξνζπκία ηνπο λα κε βνεζήζνπλ ζηελ έξεπλά κνπ.
Δπραξηζηψ επίζεο, ηνλ θ. Γηάλλε Σζαξνχρα απφ ηα ΓΑΚ εξξψλ θαη ηελ θα
Αλλίηα Πξαζζά απφ ηα ΓΑΚ Μαγλεζίαο γηα ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπο ζρεηηθά κε
ηελ αλαδήηεζε πιηθνχ. Αθφκε, επραξηζηψ ην πξνζσπηθφ ησλ ΓΑΚ Λαζηζίνπ πνπ
έζεζαλ ζηε δηάζεζή κνπ αξρεηαθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε ηε Μαξία Ακαξηψηνπ.
Ηδηαίηεξα επραξηζηψ ηε Μαξία Πατηάθε, θίιε επί ζεηξά εηψλ θαη επίζεο
εξεπλήηξηα ζε αλάινγα ζέκαηα, γηα ηελ αιεζηλή ζηήξημή ηεο, γηα ηηο πνιχσξεο
ζπδεηήζεηο καο θαη γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πξνπηπρηαθψλ κνπ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ.
Σέινο, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ, ε νπνία ζε
θάζε κνπ βήκα είλαη δίπια κνπ θαη κε ζηεξίδεη πξαγκαηηθά.

Ρέζπκλν, 2017
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Δηζαγσγή
ηελ Διιάδα, ε ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ θαη ε ηζηνξία ηνπ θχινπ δελ απνηεινχλ δχν
δηαθξηηά ζηάδηα, φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ δηεζλή ρψξν. Σν θχιν εηζάγεηαη ζηελ
ηζηνξηνγξαθία κέζα απφ ηελ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ, επνκέλσο απνηεινχλ κηα
ζπλέρεηα πνπ θαλεξψλεη ηε δηεχξπλζε ησλ ηξφπσλ πξνζέγγηζεο.1 Ζ ζηξνθή ηνπ
εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηε κειέηε ησλ γπλαηθψλ έζεζε δεηήκαηα πνπ
αθνξνχζαλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο έκθπιεο δηαθνξάο θαη ζην πψο απηή θάζε θνξά
λνεκαηνδνηείηαη, θαζψο θαη ζηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ζηε δξάζε ησλ αηφκσλ, ζηε
ζπγθξφηεζε ησλ ηαπηνηήησλ θαη ζηηο ζρέζεηο εμνπζίαο.2
Οη πξψηεο, ινηπφλ, κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980
είραλ σο ζηφρν νη γπλαίθεο λα γίλνπλ πιένλ νξαηέο θαη λα απνηειέζνπλ ππνθείκελα
ηεο ηζηνξίαο,3 θαζψο κέρξη εθείλε ηελ πεξίνδν απνπζίαδαλ απφ ηελ ηζηνξία. Απηφ δελ
νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη ήηαλ αλελεξγέο ή ζηελ έιιεηςε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ,
αιιά ζηελ αληίιεςε φηη νη γπλαίθεο θαη ε ηζηνξία ηνπο δελ ελδηέθεξαλ ηελ ηζηνξηθή
γλψζε.4
Οη κειέηεο, ινηπφλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ ζηελ ειιεληθή
αζηηθή θνηλσλία, θπξίσο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη θαη ην 1950,
θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ππφ κειέηε ζέκαηα αθνξνχζαλ ζηηο ζρέζεηο ησλ γπλαηθψλ κε
ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εξγαζία θαη ηελ πνιηηηθή.5 Πην ζπγθεθξηκέλα, επηθεληξψζεθαλ
ζε δχν ζεκαληηθέο πεξηφδνπο, ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ αηψλα, νπφηε θαη νη
γπλαίθεο πξνρσξνχλ ζε δηεθδηθήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ θχινπ ηνπο, θαη
ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, νπφηε θαη ε δξάζε ησλ γπλαηθψλ γίλεηαη
εληνλφηεξε ζην πιαίζην ηνπ θεκηληζηηθνχ θηλήκαηνο. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο ε
έξεπλα εζηίαζε ζηε δσή θαη ηε δξάζε ησλ κνξθσκέλσλ γπλαηθψλ ηεο κεζαίαο
ηάμεο,6 ελψ γηα ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ αμηνπνηήζεθαλ πεγέο φπσο ηα
εκεξνιφγηα ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ, ινγνηερληθά θείκελα, αιιεινγξαθίεο,
1

Έθε Αβδειά, «Ζ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ θχινπ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία:
Απνηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο», ζην Ηζηνξηνγξαθία ηεο λεόηεξεο θαη ζύγρξνλεο Διιάδαο 1833-2002: Γ΄
Γηεζλέο πλέδξην Ηζηνξίαο επηκ. Παζράιεο Κηηξνκειίδεο θαη Σξηαληάθπιινο θιαβελίηεο (Αζήλα:
Κέληξν Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ, 2004), 124; Έθε Αβδειά, «Ζ ηζηνξία
ηνπ θχινπ ζηελ Διιάδα: Απφ ηε δηαηαξαρή ζηελ ελζσκάησζε», ζην Φύιν θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο
ζηε ζύγρξνλε Διιάδα, επηκ. Βελεηία Καληζά, Βαζηιηθή Μνπηάθε, θαη Δπζχκηνο Παπαηαμηάξρεο
(Αζήλα: Αιεμάλδξεηα, 2010), 91; ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην θύιν: Ηζηνξηθή
δηάζηαζε θαη ζύγρξνλνο πξνβιεκαηηζκόο ζηε γεληθή, επαγγεικαηηθή θαη ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε
(Θεζζαινλίθε: Βάληαο, 2006), 112.
2
Αβδειά, «Ζ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ θχινπ», 124–25.
3
ην ίδην, 125.
4
Έθε Αβδειά θαη Αγγέιηθα Φαξξά, «Ξαλαγξάθνληαο ην παξειζφλ. χγρξνλεο δηαδξνκέο ηεο ηζηνξίαο
ησλ γπλαηθψλ», ζην ησπεξέο ηζηνξίεο: γπλαίθεο θαη θύιν ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε (Αζήλα:
Αιεμάλδξεηα, 1997), 22–24; Jane Martin, ‘Reflections on writing a biographical account of a woman
educator activist’, History of Education: Journal of the History of Education Society 30, ηρ. 2 (2001):
163.
5
Έθε Αβδειά, «Ζ 'ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ' ζηελ Διιάδα», ύγρξνλα Θέκαηα, ηρ. 35-36–37 (1988): 172.
6
Αβδειά, «Ζ ηζηνξία ησλ γπλαηθψλ θαη ηνπ θχινπ», 126.
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θσηνγξαθίεο θαη δηθαζηηθέο ππνζέζεηο,7 κέζα απφ ηηο νπνίεο απνθαιχπηνληαλ νη
απφςεηο ηνπο θαη ε ζηάζε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα ηεο επνρήο ηνπο.8
ζνλ αθνξά ζην θχιν ζηελ εθπαίδεπζε, νη πξψηεο κειέηεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ απηήλ ηελ νπηηθή εληνπίδνληαη ηε δεθαεηία ηνπ 1970, νπφηε θαη ε
ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί μερσξηζηφ επηζηεκνληθφ θιάδν. Απηέο νη κειέηεο
αθνξνχζαλ ζε ζέκαηα ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην φκσο κηαο
ζεηηθηζηηθήο πξνζέγγηζεο, φπσο ήηαλ απαξίζκεζε ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ θαη γπλαηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ.9 Σν 1980 ζπγθξνηείηαη ε γπλαηθεία εθπαίδεπζε σο εξεπλεηηθφ πεδίν
εληάζζνληαο ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ. Σελ πεξίνδν απηή ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηε
κειέηε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ θαη ζηελ έκθπιε δηαθνξά,
κε ην θχιν λα απνηειεί θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θαηαζθεπή θαη δπλακηθφ ηζηνξηθά
θαηλφκελν.10 Οη κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ 19ν αηψλα κέρξη
θαη ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. ε απηέο παξνπζηάδνληαη ε εμέιημε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ γηα ηηο γπλαίθεο, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ε ιεηηνπξγία
εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ε κειέηε ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1990
επεθηάζεθαλ ηα ρξνληθά φξηα ησλ εξεπλψλ κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 20νχ αηψλα, θαζψο
θαη ηα γεσγξαθηθά φξηα, κε ην ελδηαθέξνλ λα ζηξέθεηαη θαη ζηνλ νζσκαληθφ ρψξν.
Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ άξρηζε λα εζηηάδεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο θαη
παξάιιεια λα ζηξέθεηαη πξνο άιιεο εξεπλεηηθέο ζεκαηηθέο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ
ζηηο γπλαίθεο, ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε ζπλεθπαίδεπζε, ζηελ εθπαίδεπζε
εθπαηδεπηηθψλ. Με ηελ αχμεζε ησλ κειεηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε γπλαηθεία
εθπαίδεπζε άξρηζαλ λα ζπκπιεξψλνληαη ηα θελά πνπ ππήξραλ. Απφ ην 2000 ην
εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ άξρηζε λα ζηξέθεηαη πιένλ ζην ίδην ην ππνθείκελν θαη ζηελ
εκπεηξία ηνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεληθφηεξν ηζηνξηθφ πιαίζην ζην νπνίν
εληαζζφηαλ. Σα ζέκαηα πνπ εξεπλψληαη ηελ πεξίνδν απηή αθνξνχλ κεηαμχ άιισλ
ζηε κειέηε βηνγξαθηψλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ.11
ην πιαίζην απηφ εληάζζεηαη ε παξνχζα έξεπλα. πγθεθξηκέλα, κειεηάηαη ε
παηδαγσγφο Μαξία Ακαξηψηνπ θαη ε εθπαηδεπηηθή θαη ζπιινγηθή ηεο δξάζε ηελ
πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Ζ Ακαξηψηνπ αλήθεη ζηηο δαζθάιεο ηνπ 20νχ αηψλα νη
νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή δξάζε εθπαηδεπηηθή θαη θεκηληζηηθή, αλάινγε κε ηε
δξάζε ησλ επηζηεκνληζζψλ θαη θαζεγεηξηψλ.
Οη κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ Ακαξηψηνπ είλαη
πεξηνξηζκέλεο ζε αξηζκφ θαη εζηηαζκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο δσήο θαη ηεο
δξάζεο ηεο. Απηέο έγθεηληαη: (α) ζε επηζηεκνληθά άξζξα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε
7

Έθε Αβδειά θαη Αγγέιηθα Φαξξά, «Ξαλαγξάθνληαο ην παξειζφλ. χγρξνλεο δηαδξνκέο ηεο ηζηνξίαο
ησλ γπλαηθψλ», ζην ησπεξέο ηζηνξίεο: γπλαίθεο θαη θύιν ζηελ ηζηνξηθή αθήγεζε (Αζήλα:
Αιεμάλδξεηα, 1997), 24.
8
Γαιαθνχξα, «Νέεο νπηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηε ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία ηεο
Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο», 118; Martin, ‘Reflections on writing’, 164.
9
Καηεξίλα Γαιαθνχξα, «Ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θχιν ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία»,
ζην Σν θύιν ζηελ ηζηνξία: Απνηηκήζεηο θαη παξαδείγκαηα, επηκ. Γιαχθε Γθφηζε, Αλδξνλίθε Γηαιέηε,
θαη Διέλε Φνπξλαξάθε (Αζήλα: Αζίλε, 2015), 60–61.
10
Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην θύιν, 105.
11
Γαιαθνχξα, «Ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο θαη θχιν», 63, 69–74.

6

βηνγξαθία ηεο, ζηε ζπκκεηνρή ηεο ζε εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά ηδξχκαηα, ζηηο
ζπνπδέο ηεο ζηε Γεξκαλία, θαζψο θαη ζηηο επηξξνέο πνπ δέρηεθε εθεί απφ ην θίλεκα
ηεο Νέαο Αγσγήο,12 (β) ζε κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ζην
πιαίζην ησλ νπνίσλ θαη κε βάζε ηε κειέηε επξχηεξσλ ζεκάησλ έρνπλ γίλεη αλαθνξέο
ζηε Μαξία Ακαξηψηνπ, εληάζζνληάο ηελ αλάκεζα ζηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ θηλήκαηνο
ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ, φπσο θαη αλάκεζα ζηνπο
παηδαγσγνχο εθείλνπο πνπ επεδίσμαλ ηε δηάρπζε ησλ αξρψλ ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο
ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. πγθεθξηκέλα, έρνπλ γίλεη αλαθνξέο ζηηο
παηδαγσγηθέο ηεο απφςεηο, ηελ εθπαηδεπηηθή-θνηλσληθή ηεο δξάζε, θαζψο θαη ζηηο
παξεκβάζεηο ηεο ζηηο πλεδξηάζεηο ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ.13
Σέινο, έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο άξζξα δεκνζηνγξαθηθνχ
ραξαθηήξα, θαζψο έρνπλ ππάξμεη θαη ηνπηθέο εθδφζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά
ζηε βηνγξαθία ηεο παηδαγσγνχ θαη ζηελ πνξεία ηεο δσήο ηεο, εζηηάδνληαο θπξίσο
ζηελ αλάιεςε ηεο ζέζεο ηεο ζην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην.14
Δπνκέλσο, παξαηεξείηαη πσο δελ έρεη γίλεη κηα νινθιεξσκέλε κειέηε, ε
νπνία λα παξνπζηάδεη αλαιπηηθά θαη ζε βάζνο ηελ παηδαγσγηθή ηεο ζεσξία θαη ηε
δξάζε ηεο. Ζ φιε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηεο Ακαξηψηνπ θαη ηνπ έξγνπ ηεο
επηθεληξψλεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ θνκκάηη θαη ζηηο ζπνπδέο θαη επηξξνέο πνπ
δέρηεθε, ρσξίο φκσο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία, ρσξίο θάπνηα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε.
Οη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δίλνληαη απνζπαζκαηηθά. Δπίζεο, παξά ην γεγνλφο πσο
πνιιέο απφ ηηο παξαπάλσ κειέηεο θάλνπλ αλαθνξά ζηε ζέζε ηεο ζην Γλσκνδνηηθφ
πκβνχιην, δελ έρεη ππάξμεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ξφινπ θαη ηεο δξάζεο ηεο ζε
απηφ. Σέινο, απνπζηάδεη θαη κηα πξνζέγγηζε ηεο Ακαξηψηνπ απφ ηελ νπηηθή ηνπ
θχινπ, εζηηαζκέλε ζηε ζρέζε ηεο παηδαγσγνχ κε ην θεκηληζηηθφ θίλεκα ηελ πεξίνδν

12

Υαξάιακπνο Γ Υαξίηνο θαη Γεψξγηνο Κνληνκήηξνο, «Σα Τπαίζξηα ρνιεία θαη ην πίηη ησλ
Παηδηψλ 'Σα Υειηδφληα' ζην Πήιην», Δηαηξεία Θεζζαιηθώλ Μειεηώλ 15 (2006): 177–220; Γεψξγηνο
Κνληνκήηξνο, Μαξία Ακαξηώηνπ-νθία Ακαξηώηνπ: Παξάιιειεο εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο (Καζηέιιη
Φνπξλήο, 2017); Αζαλάζηνο Ατδίλεο, «Μαξία Ακαξηψηνπ: Οη θαηλνηφκεο πξνηάζεηο ηεο γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο γξαθήο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν», ζην Εεηήκαηα ηζηνξίαο θαη ηζηνξηνγξαθίαο ηεο
εθπαίδεπζεο, επηκ. Υξήζηνο Σδήθαο (Αζήλα: Δπίθεληξν, 2006), 251–68; Γεκήηξεο Υαξαιάκπνπο θαη
Εαθεηξνχια Καγθαιίδνπ, «Ζ Μαξία Ακαξηψηνπ θαη ην Γηδαζθαιείν εξξψλ», ζην Πξαθηηθά Β΄
Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ πλεδξίνπ Οη έξξεο θαη ε πεξηνρή ηνπο: Από ηελ Οζσκαληθή θαηάθηεζε κέρξη
ηε ζύγρξνλε επνρή, η. 2 (έξξεο, 2013), 551–60.
13
Γεψξγηνο Κνληνκήηξνο, «Ζ γεξκαληθή Μεηαξξπζκηζηηθή Παηδαγσγηθή θαη νη επηδξάζεηο ηεο ζηελ
ειιεληθή εθπαίδεπζε θαηά ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα» (Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 2006);
Παζραιίλα Υαηδεκπέε, «Οη πξσηεξγάηξηεο ηνπ 'Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ' ζηελ Διιάδα:
πκκεηνρή ζην θίλεκα, παηδαγσγηθέο απφςεηο, εθπαηδεπηηθή-θνηλσληθή δξάζε» (Μεηαπηπρηαθή
δηπισκαηηθή εξγαζία, Α.Π.Θ., 2011).
14
Μαλψιεο Ακαξηψηεο, «Mαξία Ακαξηψηνπ: Ζ κεγάιε άγλσζηε ησλ γξακκάησλ καο», Παηξίο, 24
Ννεκβξίνπ 2007; Μηράιεο Καβνπιάθεο, «Mαξία Ακαξηψηνπ : Ζ θσηηζκέλε παηδαγσγφο (1896-1997)Γέθα ρξφληα απφ ηνλ ζάλαηφ ηεο», Παηξίο, 30 Απγνχζηνπ 2007; Γεψξγηνο Πξαηζίλεο, «Μαξία
Ακαξηψηνπ: Ζ κεγάιε παηδαγσγφο. χληνκν βηνγξαθηθφ νδνηπνξηθφ. Έλα κηθξφ αθηέξσκα ζηε κλήκε
ηεο», Ακάιζεηα 29, ηρ. 112–113 (1997): 129–65; Γεψξγηνο Πξαηζίλεο, Οη πλεπκαηηθέο ηέξεηεο ηεο
Φνπξλήο (Κξήηε: Γήκνο Νεάπνιεο, 2000).
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ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ηα αηηήκαηά ηνπ. Απηφ ην θελφ επηδηψθεη λα ζπκπιεξψζεη ε
παξνχζα εξγαζία.
ηφρνο, ινηπφλ, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θαιπθζεί ην θελφ πνπ
ππάξρεη ζηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ θχινπ γηα ηελ παηδαγσγφ
Μαξία Ακαξηψηνπ. πγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηνχλ νη παηδαγσγηθέο ηεο απφςεηο,
φπσο απηέο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ εξγνγξαθία θαη αξζξνγξαθία ηεο ίδηαο θαη
θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο Γεξκαληθήο Μεηαξξπζκηζηηθήο Παηδαγσγηθήο,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ ηζηνξηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ηεο επνρήο
ηεο. Δπηπξνζζέησο, ζα αλαιπζνχλ ε δξάζε ηεο θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε σο
κέινο ηνπ Αλψηαηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα αηηήκαηα πνπ
πξνψζεζε, εληαγκέλα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην
ηεο πεξηφδνπ. Δπίζεο, ε παξνχζα έξεπλα ζα εζηηάζεη θαη ζηε ζπιινγηθή δξάζε ηεο
Ακαξηψηνπ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, θαζψο θαη ζηηο απφςεηο θαη ηε ζηάζε ηεο
ζε ζρέζε κε ηα αηηήκαηα πνπ πξνσζνχληαλ, φπσο απηφ ηεο ςήθνπ, ηεο εξγαζίαο, ηεο
εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ, θαη ζπγθεθξηκέλα λα ηελ εληάμεη ζηηο
δαζθάιεο εθείλεο ηνπ 20νχ αηψλα πνπ επέδεημαλ ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή θαη
ζπιινγηθή δξάζε, αλάινγε κε εθείλε ησλ θαζεγεηξηψλ, πνπ ζπλδέζεθαλ κε ην
θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ θαη ζπκκεηείραλ ζηε
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε θαίξηα δεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ.
ηελ παξνχζα ηζηνξηθή έξεπλα νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε
εξκελεπηηθή θαη ε βηνγξαθηθή. Ζ ηζηνξηθή έξεπλα ζπκβάιιεη ζην λα κειεηεζεί ην
επξχηεξν θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, ηδενινγηθφ πιαίζην, ζην νπνίν εληάζζεηαη ε
παηδαγσγφο πνπ κειεηάηαη θαη νξίδεηαη σο «ν ζπζηεκαηηθόο θαη αληηθεηκεληθόο
εληνπηζκόο, ε εθηίκεζε θαη ζύλζεζε καξηπξηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ζεκειησζνύλ γεγνλόηα
θαη λα ζπλαρζνύλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ζπκβάληα ηνπ παξειζόληνο. Δίλαη κηα
πξάμε αλαδόκεζεο πνπ αλαιακβάλεηαη κε έλα πλεύκα θξηηηθήο αλαδήηεζεο, ε νπνία
ζηνρεύεη λα πεηύρεη ηελ πηζηή αλαπαξάζηαζε κηαο πξνεγνύκελεο επνρήο».15
Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη απαξαίηεηε, θαζψο νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε
ηεο δξάζεο ηνπ αηφκνπ κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Αξρηθά εληνπίζηεθε ην
πιηθφ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξψηε κειέηε, ε νπνία νδήγεζε ζηε δηαηχπσζε ησλ
εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη θαζνξίζηεθε ν ηξφπνο πνπ ζα πξνζεγγηδφηαλ ε κειέηε
ηνπ πιηθνχ. Έπεηηα, άξρηζε λα εξκελεχεηαη ην ππφ κειέηε πιηθφ θαη παξάιιεια
μεθίλεζε ν εληνπηζκφο ηεο δεπηεξνγελνχο βηβιηνγξαθίαο κε ζθνπφ ηελ άληιεζε
πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ πιηθνχ
πνπ αξρηθά είρε εληνπηζηεί, παξέρνληαο ηηο απαηηνχκελεο εθείλεο πιεξνθνξίεο
πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ην επξχηεξν πιαίζην απφ θνηλσληθή, ηζηνξηθή θαη
πνιηηηθή πιεπξά.16
Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε βηνγξαθηθή κέζνδνο. Πξφθεηηαη γηα κηα
πνηνηηθή κέζνδν ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα κειεηεζνχλ ε βησκέλε εκπεηξία
15

Louis Cohen, Lawrence Manion, θαη Keith Morrison, Μεζνδνινγία εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, κηθξ.
ηαχξνο Κπξαλάθεο (Αζήλα: Μεηαίρκην, 2008), 271.
16
Κπξηάθνο Μπνλίδεο, Σν πεξηερόκελν ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ σο αληηθείκελν έξεπλαο: δηαρξνληθή
εμέηαζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο (Αζήλα: Μεηαίρκην, 2004), 85, 88–89.
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ηνπ αηφκνπ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην θνηλσληθφ πιαίζην, φπσο επίζεο λα
δηεξεπλεζεί ε ζπγθξφηεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηάο ηνπ. πκβάιιεη ζην λα δηεξεπλεζεί
ε εμέιημε ηνπ αηφκνπ ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ πιαίζην θαη
ζπγθεθξηκέλα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην πψο νη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη
επηδξνχλ ζην άηνκν θαη πψο ην άηνκν δηαρεηξίδεηαη ηα φζα ζπκβαίλνπλ γχξσ ηνπ. Σν
πψο, δειαδή, επηδξά ε θνηλσληθή κεηαβνιή ζην άηνκν θαη πψο ην άηνκν βηψλεη θαη
δξα κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, πψο αληηιακβάλεηαη απηήλ ηε κεηαβνιή, ηε λέα
πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία δελ βηψλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ φια ηα άηνκα.17
ηελ παξνχζα κειέηε έρεη αμηνπνηεζεί ηφζν πξσηνγελέο πιηθφ φζν θαη
δεπηεξνγελήο βηβιηνγξαθία. Οη αξρεηαθέο πεγέο πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη
κπνξνχλ λα δηαθσηίζνπλ πηπρέο ηεο ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ, φκσο
πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ ππφ κειέηε δεηεκάησλ
θαη λα θαηαλνεζεί ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηθφ θαη ηδενινγηθφ πιαίζην θξίζεθε
απαξαίηεηε ε ρξήζε θαη δεπηεξνγελνχο βηβιηνγξαθίαο.18 πγθεθξηκέλα, ζηελ
παξνχζα έξεπλα έρεη αληιεζεί πιηθφ απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ηεο παηδαγσγνχ, ην
νπνίν πεξηιάκβαλε νκηιίεο ηεο, ζεκεηψζεηο θαη ζθέςεηο ηεο. Δπίζεο, έρεη
ρξεζηκνπνηεζεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αξζξνγξαθίαο ηεο πνπ εληνπίζηεθε ζηνλ ηχπν,
φπσο επίζεο θαη ε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή. Δπηπιένλ, αμηνπνηήζεθαλ νη νκηιίεο ηεο
απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε ζπγθεληξψζεηο, νη νπνίεο είραλ δεκνζηεπηεί ζηνλ ηχπν.
Ζ αλαδήηεζε θαη ζπγθέληξσζε ηνπ πιηθνχ απνηέιεζε κηα δηαδηθαζία
δχζθνιε θαη ρξνλνβφξα. Σν πξνζσπηθφ ηεο αξρείν βξηζθφηαλ ζηελ θαηνρή ηνπ
αληςηνχ ηεο παηδαγσγνχ Μαλψιε Ακαξηψηε, ζην Ζξάθιεην Κξήηεο θαη ήηαλ
αηαμηλφκεην. Μέξνο ηνπ ππφινηπνπ πιηθνχ βξηζθφηαλ ζε δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο,
φπσο ζε βηβιηνζήθεο θαη ζε ΓΑΚ δηαθφξσλ πεξηνρψλ. Πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί
πιηθφ γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηεο παηδαγσγνχ απηφ αλαδεηήζεθε ζηα Γεληθά
Αξρεία ηνπ Κξάηνπο ησλ πεξηνρψλ Νεαπφιεσο-Λαζηζίνπ, εξξψλ θαη Βφινπ. ζνλ
αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ αξζξνγξαθίαο ηεο ίδηαο, θαζψο θαη άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παηδαγσγφ ρξεηάζηεθε λα απνδειηησζνχλ θεκηληζηηθά έληππα ηεο πεξηφδνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ν Αγψλαο ηεο Γπλαίθαο (1923-1933) θαη ην Διιελίο (1921-1935), νη
εθεκεξίδεο Αζελατθά Νέα (1931-1945), Σα Νέα (1945-ζήκεξα), Διεχζεξν Βήκα
(κεηέπεηηα Βήκα 1922-ζήκεξα), Καζεκεξηλή (1940-1967), Αζελατθή (1952-1967),
Απνγεπκαηηλή (1953-1969), Έζλνο (1945-1969), Διεπζεξία (1944-1967),
Ρηδνζπάζηεο (1917-1983), θξηπ (1893-1963), ην ζπλδηθαιηζηηθφ έληππν Γειηίνλ
ΟΛΜΔ, θαζψο θαη νη ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο Κξήηεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε Γξήξνο
(1952-1969) θαη ε Παηξίο (1946-ζήκεξα).
Δπίζεο, θξίζεθε αλαγθαία ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ζπιιφγνπο
(χλδεζκνο γηα ηα δηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο, Υξηζηηαληθή Έλσζε Νεαλίδσλ,
χλδεζκνο Διιελίδσλ Δπηζηεκφλσλ), πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ-

17

Γηψξγνο Σζηψιεο, Ηζηνξίεο δσήο θαη βηνγξαθηθέο αθεγήζεηο: Ζ βηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ζηελ
θνηλσληνινγηθή πνηνηηθή έξεπλα (Κξηηηθή, 2006), 164–65.
18
Γαιαθνχξα, «Νέεο νπηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο αλαδεηήζεηο ζηε ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία ηεο
Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο», 114–15.
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δηαζηαπξσζνχλ πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη λα εληνπηζηνχλ πεξαηηέξσ ζηνηρεία ζρεηηθά
κε ηε δξάζε ηεο.
Ζ έξεπλα, φκσο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πιηθνχ δελ είρε ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Έηζη, ινηπφλ, γηα θάπνηεο απφ ηηο δξάζεηο ηεο
δελ εληνπίζηεθε πιηθφ, θαζψο θάπνηα αξρεία είραλ θαεί ή ραζεί, φπσο γηα παξάδεηγκα
γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ ζηηο έξξεο θαη ζην πίηη ησλ
Παηδηψλ «Σα Υειηδφληα» ζηνλ Βφιν, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ην πιηθφ ήηαλ
αλεπαξθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπκκεηνρή ηεο ζε θάπνηνπο ζπιιφγνπο. Δπίζεο,
ζε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί πσο ζηελ παξνχζα κειέηε
δελ επηρεηξήζεθε κηα ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο παηδαγσγνχ κε άιια παξαδείγκαηα
ηνπ επξσπατθνχ-δηεζλνχο ρψξνπ κε αλάινγε δξάζε, θαζψο ζα μεπεξλνχζε ηα φξηα
κηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Χζηφζν, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο έρεη
επηρεηξεζεί κηα φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε πξνζέγγηζε ηεο παηδαγσγνχ.
Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε πέληε θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη
ζηνλ «κεηαζρεκαηηζκφ» ησλ δηδαζθαιηζζψλ ηεο πεξηφδνπ ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ
αηψλα, κηα πεξίνδν κεηαβαηηθή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο αιιαγέο ζε πνιιά
επίπεδα, θάηη πνπ φπσο είλαη θπζηθφ επεξεάδεη θαη ηα ππνθείκελα. Αλαθέξεηαη,
ινηπφλ, ζηηο δαζθάιεο ζε «κεηάβαζε», ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη ε Μαξία Ακαξηψηνπ,
νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα ζπκπνξεπηνχλ κε ηηο γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο θαη
θαζεγήηξηεο πνπ θπξηαξρνχλ ηελ πεξίνδν απηή ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, πλεπκαηηθφ,
θνηλσληθφ θαη θεκηληζηηθφ ρψξν. Σν δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηε βηνγξαθία ηεο
Μαξίαο Ακαξηψηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο ζπνπδέο ηεο, ην
ζπγγξαθηθφ ηεο έξγν, ηε ζπιινγηθή ηεο δξάζε, ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηάθνξα
εθπαηδεπηηθά θαη θνηλσληθά ηδξχκαηα. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη
παηδαγσγηθέο ηεο απφςεηο, φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ χζηεξα απφ ηελ επηξξνή πνπ
δέρηεθε απφ ην θίλεκα ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο θαη ηνλ George Kerschensteiner, ζε
κηα πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε ζχλδεζή ηεο κε ην θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο. Σν
ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε ζέζε πνπ αλέιαβε ε Ακαξηψηνπ ζην Αλψηαην
Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην, πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ ίδηα θαη απφ ηνλ θεκηληζηηθφ
ηχπν ηεο πεξηφδνπ σο γπλαηθεία λίθε, ζηα αηηήκαηα πνπ πξνψζεζε, θαζψο θαη ζην
άδνμν ηέινο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Σέινο, παξνπζηάδεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο ίδηαο
ηεο παηδαγσγνχ κία απνηίκεζε ηεο φιεο απηήο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, ε
νπνία πξνψζεζε κηα θηιεηξεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, εθθξάδνληαο κάιηζηα ηελ
πεπνίζεζε πσο νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αξσγνχο ηνπ θηιεηξεληθνχ
ηδεψδνπο. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο θαη ε ζηάζε ηεο
Ακαξηψηνπ απέλαληη ζηα βαζηθά αηηήκαηα ηνπ θεκηληζκνχ ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ηεο εξγαζίαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ
θαη ηεο εθπαίδεπζεο, κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζην θεκηληζηηθφ
θίλεκα. Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα, ηε βηβιηνγξαθία θαη ην
παξάξηεκα, ζην νπνίν ππάξρεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ηεο εξγνγξαθίαο ηεο Μαξίαο
Ακαξηψηνπ πνπ εληνπίζηεθε θαηά ηελ παξνχζα έξεπλα.
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Κεθάιαην 1
Γαζθάιεο ζε «κεηάβαζε»
Οη δαζθάιεο απνηέιεζαλ ηηο πξψηεο γπλαίθεο πνπ απέθηεζαλ δεκφζηα δξάζε. Σν
επάγγεικα ηεο δαζθάιαο ππήξμε ην πξψην θνηλσληθά απνδεθηφ επάγγεικα γηα ηηο
γπλαίθεο, θαζψο ζεσξνχληαλ πξνέθηαζε ηεο νηθνγέλεηαο, απνηειψληαο έηζη φρη
κφλνλ κέζν επηβίσζεο, αιιά θαη ην κέζν κε ην νπνίν ζα εηζέξρνληαλ ζηνλ δεκφζην
ρψξν.19 Σν πηπρίν ηεο δαζθάιαο εμαζθάιηδε ζηα θνξίηζηα επαγγεικαηηθή
απνθαηάζηαζε θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, παξέρνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα
εληζρχζνπλ νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη παξάιιεια λα βειηηψζνπλ ηελ
θνηλσληθή ηνπο ζέζε.20
Χζηφζν νη δαζθάιεο είραλ λα αληηκεησπίζνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο. Ο
δηνξηζκφο ηνπο ή ν ηφπνο φπνπ ζα κεηαζέηνληαλ βξηζθφηαλ ζε άκεζε εμάξηεζε απφ
ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Έηζη, ζπλήζσο νη δαζθάιεο δηνξίδνληαλ ζε πεξηνρέο καθξηά
απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηνλ ηφπν ηνπο θαη ζπρλά γίλνληαλ δέθηεο δησγκψλ θαη
άζρεκσλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο εμαηηίαο ησλ πξνθαηεηιεκκέλσλ
έκθπισλ αληηιήςεσλ. Άιισζηε, ε δαζθάια εηζεξρφηαλ ζε έλαλ αλδξνθξαηνχκελν
εθπαηδεπηηθφ ρψξν θαη φπσο ήηαλ θπζηθφ ζπρλά ηεο αζθνχληαλ θξηηηθή θαη έιεγρνο
γηα δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο θαη εζηθήο. Δπίζεο, ην γεγνλφο ηεο δηαθνξεηηθήο
κφξθσζεο πνπ δερφηαλ ε δαζθάια ζε ζρέζε κε ηνλ δάζθαιν είρε σο απνηέιεζκα
ζπρλά λα ακθηζβεηείηαη ε επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή ηεο θαηάξηηζε θαη λα
δέρεηαη απζηεξή θξηηηθή. Αθφκε, έλα δήηεκα πνπ αληηκεηψπηδαλ ήηαλ ην
αζπκβίβαζην κεηαμχ έγγακνπ βίνπ θαη εξγαζίαο. Μία γπλαίθα πξνθεηκέλνπ λα
αζθήζεη ην επάγγεικα ηεο δαζθάιαο ζα έπξεπε λα ήηαλ αλχπαληξε, ψζηε λα κελ
απνηειεί θίλδπλν γηα ηηο καζήηξηεο. Σαπηφρξνλα, φκσο, ην πξνθίι πνπ
αληηπξνζψπεπαλ σο γπλαίθεο αλχπαλδξεο θαη εξγαδφκελεο απνηεινχζε επίζεο
«θίλδπλν» θαηά ηηο αληηιήςεηο ηεο επνρήο. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηηο δαζθάιεο πνπ
παληξεχνληαλ, νη νπνίεο αλαγθάδνληαλ λα εγθαηαιείςνπλ ην δηδαζθαιηθφ ηνπο
επάγγεικα. Χζηφζν απηφ δελ παξαηεξείηαη ζηηο επψλπκεο παηδαγσγνχο ησλ κεζαίσλ
αζηηθψλ ζηξσκάησλ θαη ζηηο ιφγηεο, νη νπνίεο, αλ θαη έγγακεο, ζπλερίδνπλ ην έξγν
ηνπο, φπσο ε Αηθαηεξίλε Λαζθαξίδνπ θαη ε απθψ Λενληηάο.21
Παξά ηηο δπζθνιίεο, φκσο, ην επάγγεικα ηεο δαζθάιαο είλαη απηφ πνπ ζα
δψζεη ζηηο γπλαίθεο ηε δπλαηφηεηα λα ππεξβνχλ ηηο φπνηεο ηδενινγίεο θαη θνηλσληθέο
αληηιήςεηο θαζφξηδαλ ηε δσή ηνπο θαη λα νδεγεζνχλ ζηαδηαθά ζηελ απηνλνκία ηνπο.
Παξέρνληάο ηνπο δχν ζεκαληηθά εθφδηα, αθελφο ηε κφξθσζε θαη αθεηέξνπ ηελ
19

Διέλε Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηώλ: ε γέλεζε κηαο θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα 18331907 (Αζήλα: Παπαδήζεο, 2011), 242.
20
ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ κέζε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηώλ ζηελ Διιάδα (1830-1893)
(Αζήλα: Γ.Γ.Ν.Γ./Γ.Γ.Ν.Γ., 1986), 103; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην θύιν, 355–56.
21
Καηεξίλα Γαιαθνχξα θαη ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ νη
γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε (18νο-20όο αη.): Κνηλσληθνί, ηδενινγηθνί, εθπαηδεπηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη
ε γπλαηθεία παξέκβαζε (Αζήλα: χλδεζκνο Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ, 2015), 243–44,
248–49.
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εξγαζία πνπ νδεγνχζε ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλεμαξηεζία, ηνπο έδσζε ηε
δπλαηφηεηα λα πξνβνχλ ζε δηεθδηθήζεηο γηα ην θχιν ηνπο θαη λα εμειηρζνχλ
επαγγεικαηηθά θαη λα δηεηζδχζνπλ ζε ρψξνπο απαγνξεπκέλνπο γηα ην θχιν ηνπο.22
Οη δαζθάιεο επέδεημαλ ζεκαληηθή παξνπζία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, θνηλσληθφ
θαη πλεπκαηηθφ ρψξν ηνλ 19ν θαη 20φ αηψλα, ε νπνία έγθεηηαη ζηελ αλάιεςε
δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ζηελ έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη
εκεξνινγίσλ, ζε δεκνζηεχζεηο άξζξσλ ζηνλ ηχπν ηεο πεξηφδνπ, ζηε ζπγγξαθή
παηδαγσγηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζηε ζπκκεηνρή ζε δηάθνξνπο θηιαλζξσπηθνχο θαη
θηιεθπαηδεπηηθνχο ζπιιφγνπο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ πξνρσξνχζαλ ζηελ
παξαρψξεζε δηαιέμεσλ,23 ελψ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ε παξνπζία ηνπο
γίλεηαη εληνλφηεξε θαζψο ζπλδένληαη κε ην θεκηληζηηθφ θαη ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα,
θαη καδί κε ηηο γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο θαη ηηο θαζεγήηξηεο, ηηο πξψηεο απφθνηηεο
δειαδή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, πνπ πξσηαγσληζηνχλ εθείλε ηελ πεξίνδν, πξνρσξνχλ
ζηε δηεθδίθεζε πνιηηηθψλ, εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ.24
Οη δαζθάιεο, ινηπφλ, είλαη απηέο πνπ ηνλ 19ν αηψλα ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ
έθδνζε εληχπσλ κέζα απφ ηα νπνία ζα δηεθδηθήζνπλ ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπο θαη
πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε. Σν πξψην γπλαηθείν πεξηνδηθφ, ε Κπςέιε, εθδίδεηαη απφ
ηε δαζθάια Δπθξνζχλε ακαξηδίδνπ ην 1845 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. ηνλ ίδην
ρψξν απφ ηελ επίζεο δαζθάια Αηκηιία Κηελά εθδίδεηαη ε Δπξπδίθε ην 1871. ζνλ
αθνξά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ην 1887 εθδίδεηαη απφ ηελ Καιιηξξφε Παξξέλ ε
Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ θαη ην 1897 ε Οηθνγέλεηα απφ ηελ παηδαγσγφ Άλλα εξνπτνπ.25
Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη νη εθδφηξηεο ησλ εληχπσλ ήηαλ δαζθάιεο ζπλέβαιε
ζηε ζπκκεηνρή ζε απηά θαη πνιιψλ άιισλ γπλαηθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα έληππα Δθεκεξίο ησλ Κπξηώλ θαη
Ζκεξνιόγην ηεο Δθεκεξίδαο ησλ Κπξηώλ «Ζ Λέζβνο» ηεο δαζθάιαο Υαξίθιεηαο
Μειαλδηλνχ, ζηα νπνία παξαηεξείηαη φηη κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ αξζξνγξάθσλ
αξθεηέο ήηαλ δαζθάιεο. Δπίζεο, ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Κπξηώλ ηεο Καιιηξξφεο
Παξξέλ αλάκεζα ζηνπο αξζξνγξάθνπο εληνπίδνληαη ε Καιιηφπε Κεραγηά θαη ε
απθψ Λενληηάο, ελψ άξζξα ηεο δαζθάιαο Πνιπηίκεο Κνπζθνχξε εληνπίδνληαη ζηα

22

ην ίδην, 250; ηδεξνχια Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «Γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί: Ο ξφινο ηνπο ζηελ
αθχπληζε θαη δηακφξθσζε θεκηληζηηθήο ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ 19ν αηψλα θαη ηνλ
Μεζνπφιεκν», ρ.ρ., http://www.see1924.gr/portal/images/stories/activities/2006/20061017/Ziogou.pdf;
Υξήζηνο Σδήθαο, «Ζ ζπκβνιή ηεο γπλαίθαο εθπαηδεπηηθνχ ζηε ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ. ςεηο ηεο
εμέιημεο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο ηεο δξάζεο απφ ην 19ν αηψλα κέρξη ην Μεζνπφιεκν»,
ζην Γπλαίθεο ζηελ ηζηνξία ησλ βαιθαλίσλ: Ηζηνξίεο δσήο γπλαηθώλ εθπαηδεπηηθώλ, επηκ. ηδεξνχια
Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ (Θεζζαινλίθε: Βάληαο, 2010), 455.
23
Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηώλ, 242; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην θύιν, 354–55.
24
Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ νη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε
(18νο-20όο αη.), 290–99.
25
ην ίδην, 263.
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πεξηνδηθά Παλδψξα θαη Υξπζαιιίο, θαζψο θαη ηεο Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδνπ ζηνλ
Παξλαζζό.26
Δθηφο, φκσο απφ ηελ εθδνηηθφ ρψξν, πνιιέο δαζθάιεο δξαζηεξηνπνηνχληαη
θαη ζηνλ ζπγγξαθηθφ. Έηζη, εθδίδνπλ παηδαγσγηθέο κειέηεο, ζρνιηθά βηβιία αιιά θαη
παηδηθά δηεγήκαηα. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε απθψ Λενληηάο θαη ε
Αξζηλφε Παπαδνπνχινπ.27
εκαληηθή επίζεο ππήξμε θαη ε ζπιινγηθή δξάζε ησλ δηδαζθαιηζζψλ, θαζψο
εληνπίδνληαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην θηιαλζξσπηθψλ θαη
θηιεθπαηδεπηηθψλ ζπιιφγσλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο έγθεηηαη θπξίσο ζε θηιαλζξσπηθέο
δξάζεηο, ζηελ παξαρψξεζε καζεκάησλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα πνπ είραλ
δεκηνπξγεζεί απφ απηνχο ηνπο ζπιιφγνπο, θαζψο θαη ζηελ πξνηξνπή γηα ίδξπζε
λέσλ ζπιιφγσλ. Παξαδείγκαηα θηιεθπαηδεπηηθψλ ζπιιφγσλ νη νπνίνη έδεημαλ
ελδηαθέξνλ γηα ηε γπλαηθεία εθπαίδεπζε θαη πξνρψξεζαλ ζηελ νξγάλσζε
κνξθσηηθψλ δξάζεσλ θαη ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηείραλ δαζθάιεο είλαη ν χιινγνο
Κπξηψλ ππέξ ηεο Γπλαηθείαο Παηδεχζεσο, πνπ ηδξχζεθε ην 1872 ζηελ Αζήλα, θαζψο
θαη ν χιινγνο Δξγάλε Αζελά, πνπ ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία γπλαηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ηεο Καιιηφπεο Κεραγηά, ηεο σηεξίαο Αιηκπέξηε θαη ηεο
εβαζηήο Καιιηζπέξε, ην 1897, κε ζθνπφ ηε ρξηζηηαληθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ
γπλαηθψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο βηνηερλίαο.28
Οη δαζθάιεο άζθεζαλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο
αλαιακβάλνληαο αλψηεξεο ζέζεηο. Ζ εγθχθιηνο ηεο 10εο επηεκβξίνπ ηνπ 1852 ηνπ
Τπνπξγνχ . Βιάρνπ, κε ηελ νπνία απαγνξεπφηαλ ε ζπλεθπαίδεπζε, νδήγεζε πνιιέο
απφ ηηο δαζθάιεο ζηελ αλάιεςε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα,
θάλνληαο αθφκε πην έληνλε ηελ θνηλσληθή ηνπο παξνπζία.29
Μάιηζηα αξθεηέο δαζθάιεο κεηέβεζαλ ζην εμσηεξηθφ είηε ιακβάλνληαο
ππνηξνθία είηε κε δηθά ηνπο έμνδα, πξνθεηκέλνπ λα κεηεθπαηδεπηνχλ, επηδηψθνληαο
λα βειηηψζνπλ θαη λα απμήζνπλ ηα επαγγεικαηηθά ηνπο πξνζφληα θαη ζηε ζπλέρεηα
κέζα απφ ηελ αλάιεςε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε λα ζπκκεηάζρνπλ
ελεξγά ζηνλ δεκφζην εθπαηδεπηηθφ δηάινγν, πξνσζψληαο κεηαμχ άιισλ ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ θχινπ ηνπο.30
Απνγνεηεπκέλεο απφ ην είδνο ηεο πξνζθεξφκελεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία είρε
δηαθνζκεηηθφ ραξαθηήξα θαη παξερφηαλ απφ ηελ Φηιεθπαηδεπηηθή Δηαηξεία, άξρηζαλ

26

Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηώλ, 233; Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ
γπλαηθώλ νη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε (18νο-20όο αη.), 273, 277; Σδήθαο, «Ζ ζπκβνιή ηεο γπλαίθαο
εθπαηδεπηηθνχ», 464.
27
Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηώλ, 232–33; Σδήθαο, «Ζ ζπκβνιή ηεο γπλαίθαο εθπαηδεπηηθνχ», 462.
28
Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ νη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε
(18νο-20όο αη.), 279, 281, 284, 286.
29
Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ κέζε εθπαίδεπζε ησλ θνξηηζηώλ, 106; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «Γπλαίθεο
εθπαηδεπηηθνί».
30
Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηώλ, 240–41; Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ
γπλαηθώλ νη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε (18νο-20όο αη.), 250.

13

ηε δεθαεηία ηνπ 1880 λα δεηνχλ αλψηεξεο ζπνπδέο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην
Παλεπηζηήκην.31
Οη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα κε ηελ
θαηάξγεζε ηεο αιιεινδηδαθηηθήο θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο ζπλδηδαθηηθήο κεζφδνπ, κε
ηελ εκθάληζε λέσλ παηδαγσγηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη ηελ αζηηθνπνίεζε, επεξέαζαλ
θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ ηδξπκάησλ. Σα ζρνιεία νξγαλψζεθαλ κε έλαλ πην
επαγγεικαηηθφ ηξφπν, δίλνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζε αθφκε πεξηζζφηεξεο δαζθάιεο
λα αλαιάβνπλ δηεπζπληηθέο ζέζεηο, αιιά θαη αλψηεξεο ζέζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή
ηεξαξρία.32 Παξάδεηγκα απνηειεί ε εβαζηή Καιιηζπέξε, ε νπνία ππήξμε ε πξψηε
Δπηζεσξήηξηα Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζειέσλ απφ ην 1895-1906.33 Παξάιιεια κε ηελ
αλάιεςε αλψηεξσλ ζέζεσλ πνιιέο δαζθάιεο πξνρσξνχλ θαη ζηε δεκνζίεπζε
θαλνληζκψλ παξζελαγσγείσλ, θαζψο θαη ζηελ παξαρψξεζε δηαιέμεσλ ζην πιαίζην
ζπιιφγσλ ή νκηιηψλ ζηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο, ηηο νπνίεο κάιηζηα θαη εθδίδνπλ.34
Παξαηεξείηαη, επίζεο, ηελ ίδηα πεξίνδν νη δαζθάιεο λα παξνπζηάδνπλ θαη
ζεκαληηθή εζληθή δξάζε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ηζηνξηθνθνηλσληθψλ ζπλζεθψλ. Έηζη,
αλαιακβάλνπλ ην δχζθνιν έξγν ηεο δηάδνζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηνπ
ειιεληθνχ ζηνηρείνπ ζε πεξηνρέο κε μελφθσλνπο πιεζπζκνχο, φπσο ηεο Μαθεδνλίαο,
ηεο Ζπείξνπ, ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ηεο Θξάθεο. Σν έξγν πνπ θαινχληαλ λα
επηηειέζνπλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο απνηεινχζε ζηελ νπζία κηα πξψηκε κνξθή
πνιηηηθήο δξάζεο. Γηα απηφ, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ θαινχληαλ λα αληηκεησπίζνπλ,
ζπλέρηδαλ, θαζψο γλψξηδαλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο, απνηειψληαο
ππνθείκελα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο.35
ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα εκθαλίδνληαη λέεο ζπιινγηθφηεηεο, εγθαηληάδνληαο
κηα λέα επνρή. Δίλαη ε πεξίνδνο φπνπ εκθαλίδνληαη νη πξψηεο απφθνηηεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίεο ζα πξσηαγσληζηήζνπλ απηή ηε πεξίνδν θαη θπξίσο ηελ
πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζηνλ πλεπκαηηθφ, θνηλσληθφ, θεκηληζηηθφ θαη
εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Οη πξψηεο απφθνηηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ήηαλ εθείλεο πνπ
ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο παξνπζίαο ζηελ θνηλσληθή θαη
πλεπκαηηθή δσή ηνπ ηφπνπ ηνπο, δεκνζηεχνληαο επηζηεκνληθέο κνλνγξαθίεο, ζρνιηθά
εγρεηξίδηα, ινγνηερληθά άξζξα θαη αξζξνγξαθψληαο ζε δηάθνξα έληππα ηεο
πεξηφδνπ. Δπίζεο, εληάρζεθαλ ζην θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
Γεκνηηθηζκνχ, αλέπηπμαλ ζεκαληηθή ζπιινγηθή δξάζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξεο κνξθσηηθέο δξάζεηο, παξαρσξνχζαλ δηαιέμεηο θαη
δίδαζθαλ καζήκαηα.36 Έηζη, ηνλ 20φ αηψλα αξρίδεη λα θάλεη ηελ παξνπζία ηνπ έλα

31

Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηώλ, 241–42; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην θύιν, 199.
Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, «Γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί».
33
Σδήθαο, «Ζ ζπκβνιή ηεο γπλαίθαο εθπαηδεπηηθνχ», 456–57.
34
Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ νη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε
(18νο-20όο αη.), 269.
35
Βαξίθα, Ζ εμέγεξζε ησλ θπξηώλ, 235–36; Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην θύιν, 358–59.
36
Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην θύιν, 183, 313–14.
32
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λέν πξφηππν κνξθσκέλεο γπλαίθαο απηφ ηεο απφθνηηεο παλεπηζηεκίνπ: ηεο
επηζηεκφληζζαο κε επξεία θνηλσληθή, ζπλδηθαιηζηηθή θαη θεκηληζηηθή δξάζε.37
Κάπνηεο απφ ηηο δαζθάιεο ηνπ 19νπ αηψλα αξρίδνπλ λα ζπκπνξεχνληαη κε ηηο
γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο θαη θαζεγήηξηεο, παξνπζηάδνπλ δειαδή αλάινγε δξάζε κε
απηέο. πκκεηέρνπλ ζηνλ δεκφζην δηάινγν γηα ηελ εθπαίδεπζε ζην Πξψην Διιεληθφ
Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην 1904 καδί κε άιιεο γπλαίθεο ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, φπσο θαζεγήηξηεο, δηεπζχληξηεο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα
απνηεινχλ ε Καιιηφπε Κεραγηά, ε Αηθαηεξίλε Λαζθαξίδνπ, ε εβαζηή Καιιηζπέξε,
ε Δηξήλε Μπνπθνπβάια θαη ε Καιιηξξφε Παξξέλ.38 Δπίζεο, ζέινληαο λα
ελεκεξσζνχλ γηα ηηο λέεο επηζηεκνληθέο θαη παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο θαη λα
επηθαηξνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο επηιέγνπλ λα κεηεθπαηδεπηνχλ ζε ρψξεο ηνπ
επξσπατθνχ ρψξνπ θαη ηεο Ακεξηθήο, φπνπ ππάξρνπλ εμειίμεηο ζηα παηδαγσγηθά,
φπσο πξάηηνπλ θαη νη θαζεγήηξηεο νη νπνίεο θεχγνπλ ηελ ίδηα πεξίνδν γηα
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Έηζη δαζθάιεο θαη θαζεγήηξηεο ζπλδένληαη κε ην θίλεκα ηεο
Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γεκνηηθηζκνχ θαη πξνζπαζνχλ λα
κεηαξξπζκίζνπλ ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε βάζε ηηο λέεο αξρέο. Σελ
πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ παξαηεξείηαη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα αηηήκαηα ηεο
πεξηφδνπ, ηα θεκηληζηηθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά, ηα νπνία πξνσζνχλ κέζα απφ ηε
δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε αλάινγνπο ζπιιφγνπο. Λακβάλνπλ κέξνο ζηε δεκφζηα
ζπδήηεζε γηα δεηήκαηα εθπαηδεπηηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά κέζα απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλέδξηα ζην πιαίζην ησλ ζπιιφγσλ ή θαη αηνκηθά.39
ε απηέο, ινηπφλ, ηηο δαζθάιεο ηνπ 20νχ αηψλα, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ
αλάινγε δξάζε κε ηηο θαζεγήηξηεο, εληάζζεηαη θαη ε Μαξία Ακαξηψηνπ.
πγθεθξηκέλα, κεηεθπαηδεχεηαη ζηε Γεξκαλία, φπνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην θίλεκα
ηεο Νέαο Αγσγήο, απνηειεί κέινο γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ, φπσο ηνπ πλδέζκνπ γηα
ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο, ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Διιελίδσλ, ηνπ πλδέζκνπ
Διιελίδσλ Δπηζηεκψλ, ζπκκεηέρεη ζην πιαίζην απηψλ ζηηο δεκφζηεο ζπδεηήζεηο γηα
ηε δηεθδίθεζε ίζσλ πνιηηηθψλ, εξγαζηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηηο
γπλαίθεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ. Δπίζεο, ππήξμε κέινο ηνπ Αλψηαηνπ
Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ, απνηειψληαο έηζη ηελ πξψηε γπλαίθα πνπ αλέιαβε
αλψηεξε ζέζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία θαη ζπκκεηείρε ζηελ πξνψζεζε ηνπ
δηαιφγνπ ζρεηηθά κε θαίξηα δεηήκαηα ηεο πεξηφδνπ. ηε δξάζε ηεο απηή θαζψο θαη
ηε ζηάζε ηεο απέλαληη ζηα αηηήκαηα ηεο επνρήο ηεο ζα εζηηάζεη ε παξνχζα εξγαζία.

37

Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ νη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε
(18νο-20όο αη.), 76.
38
ην ίδην, 289–90.
39
Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην θύιν, 353–54.
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Κεθάιαην 2
Η δσή θαη ην έξγν ηεο Μαξίαο Ακαξηώηνπ
Ζ Μαξία Ακαξηψηνπ γελλήζεθε ζηηο 6 Ηνπιίνπ ηνπ 1897 ζην Καζηέιιη Φνπξλήο
Μεξακπέιινπ ζην Λαζίζη ηεο Κξήηεο θαη πέζαλε ζηηο 2
Ννεκβξίνπ ηνπ 1997 ζην Ζξάθιεην Κξήηεο. Έρεη ηαθεί
ζηε γελέηεηξά ηεο ζην Καζηέιιη Φνπξλήο. Παηέξαο ηεο
ήηαλ ν Γεκήηξηνο Ακαξησηάθεο, δεκνδηδάζθαινο θαη
γξακκαηέαο Πξσηνδηθψλ γηα θάπνην δηάζηεκα ζην
Πξσηνδηθείν Νεαπφιεσο θαη κεηέξα ηεο ε Παπαδηψ
Υαηδεληθνιάθε. Ζ Μαξία Ακαξηψηνπ ήηαλ ε δεχηεξε
θφξε ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο είρε θαη κηα κεγαιχηεξε
αδεξθή, επίζεο δαζθάια, ηε νθία ΑκαξηψηνπΦαλνπξηάθε.40
Ζ Μαξία Ακαξηψηνπ θνίηεζε ζην ηεηξαηάμην
Γεκνηηθφ ρνιείν Κεξαπνιίηηζζαο Φνπξλήο. Έπεηηα,
Δηθόλα 1 Η Μαξία Ακαξηώηνπ
ζπλέρηζε ηε θνίηεζή ηεο ζην Αλψηαην Παξζελαγσγείν
(Πεγή: Αξρείν Μ. Ακαξηώηε)
Νεάπνιεο, ε νπνία φκσο ππήξμε ζχληνκε θαζψο ην
41
ζρνιείν θαηαξγήζεθε. Έηζη, ζπλέρηζε ηε θνίηεζή ηεο ζην Αλψηεξν Παξζελαγσγείν
Ζξαθιείνπ κέρξη ην 1908, νπφηε θαη απνθνίηεζε. ηε ζπλέρεηα, μεθίλεζε λα θνηηά
ζην Γηδαζθαιείν ηνπ Ζξαθιείνπ απφ φπνπ απέθηεζε ην πηπρίν ηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ
1914.42
ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα δηνξίζηεθε ζε δηάθνξα ζρνιεία ηεο Κξήηεο
είηε σο δαζθάια είηε σο δηεπζχληξηα ζε απηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1915-1916
ππήξμε δηεπζχληξηα ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν ζειέσλ Φνπξλήο, απφ φπνπ κεηαηέζεθε
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1916 εμαηηίαο θνηλσληθώλ αλαγθώλ, φπσο αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν
ηεο κεηάζεζήο ηεο, ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν αξξέλσλ ηεο Κεξαπνιίηηζζαο Φνπξλήο
φπνπ παξέκεηλε κέρξη ην 1917. Έπεηηα, ηελ πεξίνδν 1918-1922, ππήξμε δαζθάια θαη
κεηέπεηηα δηεπζχληξηα ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζειέσλ Μαιιψλ Ηεξάπεηξαο.43

40

Υξήζηνο Κσζηαληνπδάθεο θαη Αληψλεο ηηβαθηάθεο, Λεύθσκα Κξεηώλ Γαζθάισλ θαη πγγξαθέσλ
(Ζξάθιεην: χιινγνο Γαζθάισλ-Νεπηαγσγψλ Ννκνχ Ζξαθιείνπ ‘Νίθνο Καδαληδάθεο’, 2000), 23–24.
41
ην ίδην, 20.
42
Αξρείν Μ. Ακαξηψηε.
43
ην ίδην; ΓΑΚ-Αξρεία Ννκνχ Λαζηζίνπ.
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Σν 1922 απνθαζίδεη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο ζηελ παηδαγσγηθή ζηελ
Ηέλα ηεο Γεξκαλίαο, ρψξα πξννξηζκνχ ησλ πεξηζζφηεξσλ Διιήλσλ παηδαγσγψλ πνπ
επεδίσθαλ λα δηεπξχλνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζηελ
εθπαηδεπηηθή ζεσξία θαη πξάμε. Ζ είζνδνο φκσο ησλ γπλαηθψλ ζην παλεπηζηήκην
πξνυπέζεηε ηελ θαηνρή απνιπηεξίνπ γπκλαζίνπ.44 Δπνκέλσο, έπξεπε λα δηδαρζνχλ
ηδησηηθά ηα καζήκαηα ηεο η΄ ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ, πξνθεηκέλνπ χζηεξα απφ επηηπρή
ηνπο εμέηαζε λα ην απνθηήζνπλ.45 Έηζη, φηαλ ήηαλ
δηεπζχληξηα
ηνπ
Γεκνηηθνχ
Παξζελαγσγείνπ
Ηεξάπεηξαο, θαηέζεζε αίηεζε ζηνλ γπκλαζηάξρε ηνπ
Γπκλαζίνπ Νεαπφιεσο, δεηψληαο ηνπ λα ηεο επηηξαπεί
ε ζπκκεηνρή ζηηο απνιπηήξηεο εμεηάζεηο ηνλ
επηέκβξην
ηνπ
1921.
Ζ
απάληεζε
ηνπ
Τπνπξγνχ/ηκεκαηάξρε ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ
γπκλαζηάξρε ήηαλ ζεηηθή. Έηζη, ινηπφλ, ην θαινθαίξη
ηνπ 1921 δηδάρηεθε φιε ηελ χιε ησλ εμεηαδφκελσλ
καζεκάησλ ηεο η΄ ηάμεο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ηνλ
επηέκβξε ηνπ ίδηνπ έηνπο εμεηάζηεθε ζε απηά κε
επηηπρία.46
Καζφιε
ηε
δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηεο
ζηε Γεξκαλία ε αδεξθή
Δηθόλα 2 Αίηεζε Μ. Ακαξηώηνπ γηα
ζπκκεηνρή ζηηο εμεηάζεηο ηνπ γπκλαζίνπ ηεο
ηελ ζηήξηδε ηφζν
(Πεγή: ΓΑΚ Λαζηζίνπ)
νηθνλνκηθά φζν θαη εζηθά,
θάηη πνπ θαίλεηαη απφ ηηο επηζηνιέο πνπ αληάιιαζζαλ
ηελ πεξίνδν εθείλε.47
ηε Γεξκαλία, φπνπ παξέκεηλε γηα ηέζζεξα
ρξφληα, αξρηθά θνίηεζε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ηέλαο,
θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1922-1923, φπνπ
παξαθνινχζεζε καζήκαηα παηδαγσγηθψλ, θηινζνθίαο
θαη θηινινγίαο ησλ θαζεγεηψλ Bruno Bauch, Wilhelm
Rein θαη Robert Koch. Έπεηηα, θαη γηα ηα επφκελα ηξία
αθαδεκατθά έηε, δειαδή απφ ην 1923 κέρξη ην 1926,
Δηθόλα 3 Δμώθπιιν ηεο
θνίηεζε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Μνλάρνπ φπνπ Γηδαθηνξηθήο ηεο Γηαηξηβήο (Πεγή:
Αξρείν Μ. Ακαξηώηε)
παξαθνινχζεζε καζήκαηα παηδαγσγηθψλ απφ ηνπο
Aloys Fischer, George Kerschensteiner, Albert Rehm, καζήκαηα βπδαληηλνινγίαο
44

Αξρείν Μ. Ακαξηψηε.
Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην θύιν, 346.
46
Σα καζήκαηα, ζηα νπνία εμεηάζηεθε ήηαλ Γαιιηθά, Μαζεκαηηθά (Σξηγσλνκεηξία-Γεσκεηξία),
Φπζηθή, Λαηηληθά, Ηζηνξία, Θξεζθεπηηθά, Λνγηθή, Διιεληθά θαη Κνζκνγξαθία. ΓΑΚ-Αξρεία Ννκνχ
Λαζηζίνπ.
47
Βι. αλαιπηηθά, Γεψξγηνο Κνληνκήηξνο, Μαξία Ακαξηώηνπ-νθία Ακαξηώηνπ: Παξάιιειεο
εθπαηδεπηηθέο δηαδξνκέο (Καζηέιιη Φνπξλήο, 2017).
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απφ ηνλ August Heisenberg, καζήκαηα ςπρνινγίαο θαη θηινζνθίαο απφ ηνπο Erich
Becher, Richard Pauli, Dietrich von Hildebrand, Friedrich Schneider, Clemens
Baeumker θαη Kurt Huber θαη καζήκαηα αξραηνινγίαο απφ ηνλ Ed. Schmidt.48 Οη
πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ππήξμαλ θαζεγεηέο θαη άιισλ Διιήλσλ παηδαγσγψλ. Ο
Kerschensteiner, φκσο, είλαη ν παηδαγσγφο πνπ άζθεζε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ηφζν
ζηε Γεξκαλία φζν θαη ζηελ Διιάδα, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο Έιιελεο παηδαγσγνχο λα
δηακνξθψλνπλ ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο απφςεηο κε βάζε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ.49
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηεο ζηε Γεξκαλία ήξζε ζε επαθή κε ην
θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο, φπσο αλαδεηθλχνπλ ηα νλφκαηα
παξαπάλσ. Έηζη, κε ηελ επηζηξνθή ηεο ζηελ Διιάδα ην 1926, έρνληαο απνθηήζεη ηνλ
δηδαθηνξηθφ ηεο ηίηιν ππνβάιινληαο ηε δηαηξηβή ηεο «Λίγα ιφγηα γηα ηηο
κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ζην κάζεκα ηεο γξαθήο»,50 πξνζπάζεζε λα
κεηαδψζεη ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζε αιιά θαη ηηο αξρέο ηνπ θηλήκαηνο ζηελ
ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, θπξίσο κέζσ ηεο αξζξνγξαθίαο ηεο, κέζσ
νκηιηψλ θαη δηαιέμεσλ. Αλάινγα εγρεηξήκαηα δηάρπζεο ηδεψλ αιιά θαη πξαθηηθήο
εθαξκνγήο απηψλ επεδίσμαλ θαη άιινη Έιιελεο παηδαγσγνί, νη νπνίνη
κεηεθπαηδεχηεθαλ ζηε Γεξκαλία θαη ζηηο Αγγινζαμνληθέο ρψξεο. Παξάδεηγκα
απνηειεί ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, ν νπνίνο αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηνπ Αλψηεξνπ
Γεκνηηθνχ Παξζελαγσγείνπ ζηνλ Βφιν ηελ πεξίνδν 1908-1911 θαη ηνπ Μαξαζιείνπ
Γηδαζθαιείνπ ην 1923-1926, ν Μίιηνο Κνπληνπξάο, ν νπνίνο αλέιαβε ηε δηεχζπλζε
ηνπ Γηδαζθαιείνπ Θειέσλ Θεζζαινλίθεο ην 1927-1930, θαηά ηελ «Ηεξή Σξηεηία»,
φπσο νλνκάζηεθε θαη ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, ε νπνία κέζα απφ ην
επηζηεκνληθφ ηεο έξγν «Ζ Νέα Αγσγή» επηρείξεζε ηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ ηδεψλ.51
Ζ δξάζε πνπ παξνπζηάδεη κεηά ην ηέινο ηεο κεηεθπαίδεπζήο ηεο είλαη
πνιπδηάζηαηε. Απηή αθνξά ζε δηδαθηηθφ έξγν, αλάιεςε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ ζε
δηάθνξα ηδξχκαηα, αλάιεςε αλψηεξεο ζέζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία, ζπγγξαθή
επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, κεηαθξαζηηθφ έξγν, δεκνζίεπζε άξζξσλ, δξαζηεξηνπνίεζε
ζε γπλαηθείνπο ζπιιφγνπο θαη νξγαλψζεηο, θαζψο θαη ζηελ παξαρψξεζε ζεηξάο
δηαιέμεσλ θαη νκηιηψλ.
πγθεθξηκέλα, ην 1926, νπφηε θαη επέζηξεςε ζηελ Διιάδα, δηνξίζηεθε
δηεπζχληξηα ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Ηεξάπεηξαο52 θαη ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο
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Αξρείν Μ. Ακαξηψηε; Κνληνκήηξνο, Μαξία Ακαξηώηνπ-νθία Ακαξηώηνπ, 43, 56–66.
Αιέμεο Γεκαξάο, Κιείζηε ηα ζρνιεία: εθπαηδεπηηθά άπαληα (Αζήλα: Γλψζε, 1985), λβ-λδ.
50
Αξρείν Μ. Ακαξηψηε.
51
Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, Σν θξπθό ζθνιεηό, 1908-1911 (Αζήλα: Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην Αζελψλ, 1950);
Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο ζην Μαξάζιεην: 1923-1926 (Αζήλα: Γεκεηξάθνο,
1929); Γεκαξάο, Κιείζηε ηα ζρνιεία; Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ, Ζ λέα αγσγή: ζεσξία θαη
κέζνδνη, η. 1–3 (Αζήλα: Βηβιία γηα ινπο, 1980); [πληαθηηθή Δπηηξνπή Μαζεηξηψλ], Μίιηνο
Κνπληνπξάο: Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο 1927-1930 (Αζήλα: Gutenberg, 1976); Υαξάιακπνο
Γ Υαξίηνο, Σν Παξζελαγσγείν ηνπ Βόινπ, η. 1 (Αζήλα: Η.Α.Δ.Ν./Γ.Γ.Ν.Γ., 1989).
52
Αξρείν Μ. Ακαξηψηε.
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ππήξμε θαζεγήηξηα θαη έπεηηα δηεπζχληξηα ζην Γηδαζθαιείν Νεπηαγσγψλ ζηηο
έξξεο, απφ φπνπ απνρσξεί ην 1928.53
Δπίζεο, ζην αξρείν ηεο εληνπίδνληαη ρεηξφγξαθά ηεο πνπ αθνξνχλ ζε ζεηξά
νκηιηψλ κε ηελ έλδεημε «Γηα ην Υαξνθφπεην Γηδαζθαιείν», κε εκεξνκελία
13.06.1933, θάηη πνπ επηηξέπεη ηελ ππφζεζε φηη παξέδσζε καζήκαηα ζηε
Υαξνθφπεην Οηθνθπξηθή ρνιή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.54
Απφ ην 1933 θαη έπεηηα δελ εληνπίδεηαη λα εξγάδεηαη μαλά ζε θάπνην θξαηηθφ
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα. Οη ιφγνη δελ είλαη γλσζηνί. Χζηφζν, εληνπίδεηαη λα ζπκκεηέρεη
ζε δηάθνξα κνξθσηηθά θαη θνηλσληθά ηδξχκαηα ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο σο κέινο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο πξνζσπηθνχ.
πγθεθξηκέλα, απφ ην 1937 κέρξη ην 1940, παξαρψξεζε ζεηξά καζεκάησλ
ζηε ρνιή Αλσηέξαο Λνγνηερληθήο Μνξθώζεσο πνπ ηδξχζεθε ην 1936 απφ ηνλ
θηινινγηθφ ζχιινγν «Αζθξαίν».55
Σελ ίδηα πεξίνδν, ην 1937-1941, εξγάζηεθε ζην Πξεβαληφξην «Σα Υειηδφληα»
ζην Πήιην Μαγλεζίαο, έλα θνηλσληθφ ίδξπκα πνπ πξνζέθεξε ηαηξηθή θαη
παηδαγσγηθή παξαθνινχζεζε ζε παηδηά πνπ αληηκεηψπηδαλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο
ή ήηαλ αδχλακα ή ήηαλ επηξξεπή ζε αζζέλεηεο. Ζ Ακαξηψηνπ απνδερφκελε ηελ
πξφηαζε πνπ ηεο έγηλε απφ ηνλ γηαηξφ Γεψξγην Καξακάλε θαη ηε ζχδπγφ ηνπ Άλλα
Καξακάλε (κεηέπεηηα ηθειηαλνχ), ηδξπηέο ηνπ Πξεβαληνξίνπ, απνηέιεζε ηα δχν
πξψηα ρξφληα κέινο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, ελψ ηα επφκελα δχν ρξφληα
αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηνπ ηδξχκαηνο χζηεξα απφ ηελ απνρψξεζε ηεο κέρξη ηφηε
δηεπζχληξηαο Άλλαο Καξακάλε.56 θνπφο ηνπ ηδξχκαηνο ήηαλ λα θαιχςεη ην θελφ
πνπ ππήξρε απφ ην θξάηνο γηα ηα παηδηά εθείλα πνπ είραλ αλάγθε. Σα Υειηδόληα
νξγαλψζεθαλ ζε κηα πεξίνδν πνπ ζηελ Διιάδα ε θπκαηίσζε βξηζθφηαλ ζε έμαξζε,
θαη ζε απηφ ζπλέβαιαλ νη άζιηεο ζπλζήθεο ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη, θαζψο θαη ν
ζπλσζηηζκφο ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο.57 Κξαηηθή κέξηκλα δελ ππήξρε
θαη έηζη ην ίδξπκα απηφ νξγαλσκέλν θαηά ηα επξσπατθά πξφηππα ησλ παηδηθψλ
εμνρψλ, κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ησλ αξρέο ηεο Νέαο
Αγσγήο, ζπκπιήξσζε ην θελφ πνπ ππήξρε ζηελ κέξηκλα ηνπ παηδηνχ. Ζ έιιεηςε
θξαηηθήο πξφλνηαο είρε επηζεκαλζεί ηφζν ζην Α΄ Παλειιήλην πλέδξην γηα ηελ
Πξνζηαζία ηεο Μεηξφηεηαο ηνπ Παηδηνχ ην 1930, φζν θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ
53

Γεκήηξεο Υαξαιάκπνπο θαη Εαθεηξνχια Καγθαιίδνπ, «Ζ Μαξία Ακαξηψηνπ θαη ην Γηδαζθαιείν
εξξψλ», ζην Πξαθηηθά Β΄ Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ Οη έξξεο θαη ε πεξηνρή ηνπο: Από ηελ
Οζσκαληθή θαηάθηεζε κέρξη ηε ζύγρξνλε επνρή, , η. 2 (έξξεο, 2013), 555–56. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ην δηδαθηηθφ ηεο έξγν δελ έρνπλ βξεζεί, θαζψο φπσο ελεκεξψλνπλ ηα ΓΑΚ εξξψλ
ην αξρείν ηνπ Γηδαζθαιείνπ έρεη θαεί.
54
Αξρείν Μ. Ακαξηψηε.
55
«Γηαιέμεηο», Διεύζεξνλ Βήκα, 23 Μαξηίνπ 1937; «Γηαιέμεηο», Αζελατθά Νέα, 4 Γεθεκβξίνπ 1938;
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Διεύζεξνλ Βήκα, 16 Ηνπιίνπ 1940; Διεύζεξνλ Βήκα, 11 Ηνπιίνπ 1941; Υαξάιακπνο Υαξίηνο θαη
Γεψξγηνο Κνληνκήηξνο, «Σα Τπαίζξηα ρνιεία θαη ην πίηη ησλ Παηδηψλ 'Σα Υειηδφληα' ζην Πήιην»,
Δηαηξεία Θεζζαιηθώλ Μειεηώλ 15 (2006): 184, 198–99.
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Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Γλσκνδνηηθνχ ην 1931. Σφζν νη θεκηληζηηθνί ζχιινγνη φζν
θαη ε ίδηα ε Ακαξηψηνπ είραλ επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη ηελ αλάγθε χπαξμεο αλάινγσλ
ηδξπκάησλ γηα παηδηά.58 ηελ πεξίνδν πνπ δηεχζπλε ε Ακαξηψηνπ αλαθέξζεθε ν Π.
Παιαηνιφγνο ραξαθηεξίδνληαο ην Πξεβαληφξην ζαλ «θσιεά αλειίθσλ
παξαζεξηζηώλ, θνπθιίζηηθν παιάο,
πξόηππε πεγή ραξάο θαη πγείαο ηνπ
παηδηνύ πνπ νθείιεηαη ζηε ζηνξγή
ηνπ
Γεσξγίνπ
Καξακάλε,
ηεξαπνζηόινπ ιεπθαηλνκέλνπ ζηε
δηαθνλία ηεο επηζηήκεο ηνπ, θαη πνπ
δηεπζύλεη ε Μαξία Ακαξηώηνπ,
εμέρνπζα
θπζηνγλσκία
ηνπ
πλεύκαηνο θαη εθπαηδεπηηθνύ καο
θόζκνπ».59
Δηθόλα 4 Αλαθνίλσζε ιεηηνπξγίαο ηεο παηδηθήο εμνρήο ζηελ
εθεκεξίδα (Πεγή: Διεύζεξνλ Βήκα, 16 Ινπιίνπ 1940)
Ζ ίδηα ε Ακαξηψηνπ
αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιε ν Γ. Καξακάλεο, κηιψληαο
γηα απηφλ ηνλ ραξαθηήξηζε σο «Ο Άγηνο ηνπ Βνπλνύ, έλαο άγηνο ελ ελεξγεία».60
Παξάιιεια απφ ηελ 1ε Οθησβξίνπ ηνπ 1940 ε
Ακαξηψηνπ αλέιαβε ηελ παξάδνζε καζεκάησλ
ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο θαη ηζηνξίαο ηνπ πνιηηηζκνχ ζηε
ρνιή ησλ Πνιπμέλεο Μαηέυ θαη Λνπθίαο
Κσηζνπνχινπ, κηα ζρνιή γπκλαζηηθήο, ξπζκηθήο θαη
ρνξνχ.61
Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε θαη ζην
ρψξν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαζψο ην 1930
απνηέιεζε κέινο ηνπ Αλψηαηνπ Γλσκνδνηηθνχ
πκβνπιίνπ, φηαλ ζηελ θπβέξλεζε βξηζθφηαλ ην
θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ κε πξσζππνπξγφ ηνλ
Διεπζέξην Βεληδέιν θαη Τπνπξγφ Παηδείαο ηνλ
Γεψξγην Παπαλδξένπ (1930-1932). Έηζη, ππήξμε ε
πξψηε γπλαίθα πνπ αλέιαβε αλψηεξε ζέζε ζηελ
εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία. Ζ ίδηα ζρνιίαζε ηελ
θαηάθηεζε απηήο ηεο ζέζεο σο «Γπλαηθεία Νίθε»,
Δηθόλα 5 Αλαθνίλσζε
ραξαθηεξηζκφ πνπ πηνζέηεζε θαη ν θεκηληζηηθφο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ξπζκηθήο θαη
ρνξνύ (Πεγή: Διεύζεξνλ Βήκα, 29
ηχπνο ηεο επνρήο απηήο.62 Με ηελ πηψζε, φκσο, ηεο
επηεκβξίνπ 1940)
θπβέξλεζεο ηνπ Δι. Βεληδέινπ ην 1933, ην Αλψηαην
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Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην θαηαξγήζεθε, κε απνηέιεζκα ε Μαξία Ακαξηψηνπ λα ράζεη
ηε ζέζε ηεο.63
Ζ Ακαξηψηνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε επίζεο θαη ζηνλ ρψξν ηεο ζπγγξαθήο. Σν
1935 εμέδσζε ην επηζηεκνληθφ ηεο έξγν «Σν Γξάςηκν θαη ε Αγσγή», κειέηε πνπ
απνηέιεζε ηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο δηδαθηνξηθήο ηεο δηαηξηβήο, εμεηάδνληαο ην
ειιεληθφ ζχζηεκα γξαθήο.64 ηφρνο ηνπ έξγνπ ηεο ήηαλ λα παξνπζηάζεη ηα ιάζε πνπ
παξαηεξήζεθαλ ζην κάζεκα ηεο θαιιηγξαθίαο εμαηηίαο ηεο ππνρξεσηηθήο ηεο
επηβνιήο, θαζψο ζηελ νπζία απνηεινχζε κίκεζε γξαθήο, θαη λα πξνηείλεη λέεο
πξαθηηθέο ζην πιαίζην ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο, θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη, «ην
γξάςηκν, θακσκέλν θαηά ην πλεύκα ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο, γίλεηαη έλα από ηα πην
κνξθσηηθά, ηα πην δξνζεξά, ηα πην ραξνύκελα καζήκαηα».65
ε ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ε ίδηα ε Ακαξηψηνπ ζηα Αζελατθά Νέα ζηηο
14 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1935, αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζην έξγν ηεο, ζην φηη αθνξκή γηα
ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ζηάζεθε ε θίλεζε γηα ηε γξαθή πνπ ππήξρε ζηε Γεξκαλία
θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ ηεο, φπσο θαη ζε άιιεο ρψξεο, θαζψο θαη ε
πεπνίζεζε ηεο ίδηαο φηη ε γξαθή είλαη «έθθξαζηο θαη ηέρλε».66
Σν έξγν ηεο ζρνιηάζηεθε ηδηαίηεξα ζεηηθά απφ ηνλ
ηχπν. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε πσο απνηειεί «έλα βηβιίνλ,
πνπ ηηκά όρη κόλνλ ην γπλαηθείνλ καο πλεύκα αιιά γεληθώο ηα
ειιεληθά γξάκκαηα»,67 πσο «είλε αμηνζαύκαζην γηα ηελ
ηζηνξία θαη ηελ επηζηεκνληθή αμία ηνπ», ην πιηθφ πνπ
πεξηέρεη απνηειεί «πλεπκαηηθό ζεζαπξό ηνπ έζλνπο θαη ησλ
γξακκάησλ»,68 θαη φηη ζα απνηειέζεη «ζηαζκόλ εηο ηελ
πλεπκαηηθήλ θίλεζε ηεο Διιάδνο».69 Δπίζεο ζεηηθά,
ζρνιηάζηεθε θαη ε πξνζεγκέλε ηνπ έθδνζε, ε νπνία πεξηέρεη
πινχζην εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ, αλαθέξνληαο πσο «απνηειεί
ηηκή γηα ηελ ειιεληθή ηππνγξαθία ε έθδνζηο ηνπ βηβιίνπ
απηνύ».70
Δθηφο απφ ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή εμέδσζε ην 193771 θαη ηελ
εθπαηδεπηηθή κειέηε πνπ αθνξνχζε ζηνλ Ησάλλε Κνθθψλε, ηνλ εηζεγεηή ηεο
Δηθόλα 6 Οκηιία ηεο Μαξίαο
Ακαξηώηνπ ζηελ αίζνπζα ηνπ
Παξλαζζνύ (Πεγή: Αξρείν Μ.
Ακαξηώηε)
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αιιεινδηδαθηηθήο κεζφδνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε ηίηιν Ησάλλεο
Κνθθώλεο: Ο πξώηνο καο παηδαγσγόο.72
ην επξχηεξν ζπγγξαθηθφ ηεο έξγν εληάζζνληαη νη Ηζηνξίεο ηεο καλνύιαο
73
κνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ κηα ζπιινγή ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο ηζηνξίεο ηεο
κεηέξαο ηεο θαη ηεο αδεξθήο ηεο νθίαο, φπσο αθξηβψο απηέο εηπψζεθαλ,
δηαηεξψληαο ηελ θξεηηθή δηάιεθην, ελψ ζην κεηαθξαζηηθφ ηεο έξγν εληάζζεηαη ην
κπζηζηφξεκα ηνπ Κέιιεξκαλ Γπέζηεξ θαη Λε θαη ηνπ Γθνπαξληίλη ην Νόεκα ηεο
Μειαγρνιίαο.74
Πινχζηα ραξαθηεξίδεηαη ε αξζξνγξαθία ηεο ζηνλ ηχπν ηεο επνρήο, ηφζν ζε
εθεκεξίδεο φζν θαη ζε πεξηνδηθά. Άξζξα ηεο έρνπλ εληνπηζηεί ζηηο εθεκεξίδεο
«Διεχζεξνλ Βήκα» (1922-1945, κεηέπεηηα «Βήκα») ηνπ Γ. Λακπξάθε, Παηξίο
(1946-ζήκεξα), Νέα Δθεκεξίο (1923-1928) ηνπ Η. Μνπξέιινπ, «Ζ Γξήξνο» (19521969) ηνπ Μηραήι Πνιπρξνλάθεο, «Σα Νέα» (1945-ζήκεξα) ηνπ Γ. Λακπξάθε, ζηελ
νπνία κάιηζηα ε ίδηα είρε κφληκε ζηήιε κε ηίηιν Από ηελ ζθνπηά ηεο γπλαίθαο. Σα
άξζξα πνπ ζπλαληψληαη θάησ απφ ηε ζηήιε απηή έρνπλ ηε κνξθή ρξνλνγξαθήκαηνο,
πξαγκαηεχνληαη δειαδή δηάθνξα είδε ζεκάησλ, φπσο θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, αθφκε
θαη ζρνιηαζκφ ηεο επηθαηξφηεηαο.75 Δπίζεο, άξζξα ηεο εληνπίδνληαη ζηα πεξηνδηθά
Μεηέξα θαη παηδί, Παηδεία (1946-1951) ηνπ Δπάγγεινπ Παπαλνχηζνπ, Νέα Δζηία
(1927 έσο ζήκεξα), Κξεηηθή Δλόηεο (1932-1948) ηνπ Φηι. Φξαληδεζθάθε, Καηλνύξηα
Δπνρή (1956-1984) ηνπ Γηάλλε Γνπδέιε.
εκαληηθή, επίζεο, ππήξμε θαη ε δξάζε ηεο ζε δηάθνξνπο ζπιιφγνπο θαη
ζσκαηεία ηεο πεξηφδνπ κε εθπαηδεπηηθφ, θεκηληζηηθφ, θηιαλζξσπηθφ θαη ινγνηερληθφ
ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, απνηέιεζε κέινο ηεο Έλσζεο Διιελίδσλ Δπηζηεκφλσλ,
ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Διιελίδσλ, κηαο γπλαηθείαο νξγάλσζεο κε ζπληεξεηηθφ
ραξαθηήξα ζπγθξηηηθά κε ηα γπλαηθεία αηηήκαηα φπσο ηα δηαηχπσλαλ άιιεο
θεκηληζηηθέο νξγαλψζεηο ηεο επνρήο, ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο
Γπλαίθαο, πνπ απνηέιεζε ηνλ ξηδνζπαζηηθφηεξν ζχιινγν ηεο πεξηφδνπ ηνπ
Μεζνπνιέκνπ, θαη ηεο Υξηζηηαληθήο Έλσζεο Νεαλίδσλ.76 Σν γεγνλφο φηη ε
Ακαξηψηνπ ππήξμε κέινο δηαθνξεηηθψλ ζπιιφγσλ, πνπ ν θαζέλαο ηνπο είρε
δηαθνξεηηθή θπζηνγλσκία, δελ πξνθαιεί εληχπσζε, θαζψο ήηαλ κηα πξαθηηθή
ζπλεζηζκέλε εθείλε ηελ πεξίνδν. Πνιιέο γπλαίθεο απνηεινχζαλ κέιε πεξηζζφηεξσλ
απφ έλα ζσκαηείσλ, θαζψο κε θάπνηνπο απφ ηνπο ζθνπνχο θαη ηα αηηήκαηά ηνπο ήηαλ
ζχκθσλεο, ελψ κε φζα δελ ζπκθσλνχζαλ δηαρψξηδαλ ηε ζέζε ηνπο.77 ην πιαίζην
ησλ ζπιιφγσλ απηψλ ζπκκεηείρε ζε δηάθνξεο ζπγθεληξψζεηο πνπ
72
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πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζηηο νπνίεο εμέθξαζε ηελ άπνςή
ηεο θαη ηα πηζηεχσ ηεο ζρεηηθά κε ηε δηεθδίθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο γπλαηθείαο
ςήθνπ, ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία θαη ηε βειηίσζε ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο.
Σελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο επέδεημε εζληθή δξάζε ζπκκεηέρνληαο
ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Υξηζηηαληθήο Αιιειεγγχεο Δ.Ο.Υ.Α., αλαιακβάλνληαο ηε
δηεχζπλζε Πεξηζάιςεσο. θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ ήηαλ ε παξνρή βνήζεηαο, ε
δηαλνκή ηξνθίκσλ, ξνχρσλ θαη εηδψλ πξψηεο αλάγθεο.78
ην πιαίζην ηνπ ελδηαθέξνληφο ηεο γηα ηε κφξθσζε ηνπ παηδηνχ απνηέιεζε
κέινο ηεο Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο,79 ε νπνία ηδξχζεθε ην 1958 θαη
ζθνπφο ηεο ήηαλ ε βξάβεπζε βηβιίσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο, ηα νπνία έπξεπε λα είλαη
γξακκέλα ζηε δεκνηηθή γιψζζα, λα είλαη αδεκνζίεπηα, λα βαζίδνληαη ζηελ ειιεληθή
πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δηαθξίλνληαη απφ αηζηνδνμία θαη πίζηε ζηε δσή.80 Ζ
Ακαξηψηνπ απνηέιεζε επίζεο θαη κέινο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ έγθξηζε ησλ
βηβιίσλ.81
χκθσλα κε ηνλ αληςηφ ηεο παηδαγσγνχ, Μαλψιε Ακαξηψηε, ππήξμε επίζεο
κέινο ηεο θνηηεηηθήο ζπληξνθηάο «Παξάδεηζνο», ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη νη
Λάκπξνο Πνξθχξαο, Κσζηήο Παιακάο, Άγγεινο θαη Δχα ηθειηαλνχ, νη αδειθέο
Έιιε θαη Γαιάηεηα Αιεμίνπ θαη ε νθία Μαπξνεηδή-Παπαδάθε.82
Δπίζεο, απνηέιεζε κέινο δηαθφξσλ ηνπηθψλ ζπιιφγσλ ηεο Κξήηεο.
πγθεθξηκέλα, απφ ην 1920 απνηέιεζε ηαθηηθφ κέινο ηνπ πιιφγνπ Κπξηψλ
«Δπαγγειηζκφο» ηεο Ηεξάπεηξαο θαη απφ ην 1922 απνηέιεζε ηαθηηθφ κέινο ηνπ
Μνπζηθνχ πιιφγνπ Ηεξάπεηξαο «Ο Οξθεχο».83 Σν 1937 ε Ακαξηψηνπ ππήξμε έλα
απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο «Δηαηξείαο Κξεηηθψλ πνπδψλ», ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε
επηζηεκνληθή έξεπλα ηεο ηζηνξίαο, ηεο θηινινγίαο θαη ηεο Λανγξαθίαο ηεο Κξήηεο,
θάηη πνπ θαλεξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηνλ ηφπν ηεο. Δίλαη κάιηζηα θαη ε
πεξίνδνο πνπ δεκηνπξγείηαη ην ιανγξαθηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ Διιάδα. Μεηαμχ ησλ
ηδξπηηθψλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ απηνχ ήηαλ ν Γ. Υαηδηδάθηο θαζεγεηήο
Παλεπηζηεκίνπ ν νπνίνο απνηέιεζε επίηηκν πξφεδξν, ν Δ. Σζνπδεξφο, δηνηθεηήο ηεο
Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο θαη ν Ησάλλεο Καιηηζνπλάθηο, επίζεο θαζεγεηήο
Παλεπηζηεκίνπ.84
Αθφκε παξαρψξεζε πιήζνο δηαιέμεσλ θαη νκηιηψλ κε πνηθίιν πεξηερφκελν,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο αλαθνηλψζεηο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο.
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Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Μαλψιε Ακαξηψηε ζπκκεηείρε κε εηζεγήζεηο ζε
Βπδαληηλνινγηθά ζπλέδξηα θαη ζηηο εξγαζίεο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο «Γεψξγηνο
Πιήζσλ» ζηελ πάξηε.85
Απφ ην 1969 κέρξη θαη ην 1975, ζπλεξγαδφηαλ κε ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα
Κχπξνπ πξαγκαηνπνηψληαο ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο. Ζ ζπλεξγαζία ηεο απηή
δηαθφπεθε ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ ην 1975 φηαλ ην Ραδηνθσληθφ Ίδξπκα Κχπξνπ κε
επηζηνιή ηνπ ηελ ελεκέξσζε γηα ηε ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο γηα νηθνλνκηθνχο
ιφγνπο.86
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο απέζπαζε αξθεηέο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο,
έλδεημε ηεο απνδνρήο θαη εθηίκεζεο ηνπ έξγνπ ηεο. Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο απέζπαζε
απφ ηελ Αθαδεκία Αζελψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηεο έξγν θαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ
Δ.Ο.Υ.Α γηα ηελ θνηλσληθή ηεο πξνζθνξά. Δπηπιένλ, ε Έλσζε πλεηαηξηζκψλ ηνπ
Ννκνχ Ζξαθιείνπ αλαθήξπμε ζηηο 8 Μαξηίνπ ηνπ 1929, ηε Μαξία Ακαξηψηνπ θαη
ηελ αδεξθή ηεο νθία Ακαξηψηνπ «Αδειθάο ηνπ Αγξφηνπ» εμαηηίαο ηεο ζπκβνιήο
ηνπο ζηελ αλχςσζε ηεο ζέζεο ηνπ αγξφηε, ζηε κφξθσζε ηεο αγξφηηζζαο, ζηελ
ίδξπζε ιατθψλ βηβιηνζεθψλ, ζηνλ αγψλα ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ γεσξγψλ ζηνπο
Γεσξγηθνχο πλεηαηξηζκνχο, θαζψο θαη γηα ηηο ζπκβνπιέο ηνπο πξνο ηνπο αγξφηεο.
Σξία ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηεο ν χιινγνο Γαζθάισλ-Νεπηαγσγψλ ηνπ Ννκνχ
Ζξαθιείνπ «Νίθνο Καδαληδάθεο» ηεο απέλεηκε ηηκεηηθφ δίπισκα γηα ηε ζπγγξαθηθή
ηεο δξαζηεξηόηεηα θαη ηελ πξνζθνξά ηεο ζηα Διιεληθά Γξάκκαηα.87
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Κεθάιαην 3
Παηδαγσγηθέο απόςεηο ηεο Μαξίαο Ακαξηώηνπ
ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα εκθαλίζηεθαλ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή λέεο
παηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο άζθεζαλ θξηηηθή ζην δαζθαινθεληξηθφ θαη
γλσζηνθεληξηθφ «παιαηφ» ζρνιείν, θαη ζηε ζέζε ηνπ πξνέβαιαλ έλα ζρνιείν πνπ ζα
ζεβφηαλ ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ, ζα παξείραλ ειεπζεξίεο ζην παηδί θαη ζα
επεδίσθαλ ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ
θηλήκαηνο, ην παηδί θαη νη αλάγθεο ηνπ ηέζεθαλ ζην επίθεληξν ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, νη ρεηξνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο είραλ ηζφηηκε ζέζε κε ηα ππφινηπα
καζήκαηα θαη ηέινο δφζεθε κεγάιε ζεκαζία ζηε νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο
ζην πιαίζην ηεο δηάδνζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ.88 Απηή ε λέα αληίιεςε
απνηέιεζε ην θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο, ηεο Πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο, φπσο
νλνκάζηεθε ζηε Γαιιία θαη ζηηο Αγγινζαμνληθέο ρψξεο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο
θαη ηεο Μεηαξξπζκηζηηθήο Παηδαγσγηθήο, φπσο νλνκάζηεθε ζηε Γεξκαλία.89
Κπξηφηεξνη εθπξφζσπνη ηνπ θηλήκαηνο ππήξμαλ ζηηο Ζ.Π.Α. ν John Dewey, ν
William Kilpatrick θαη ν Henry Morrison, ζηε Γεξκαλία ν Georg Kerschensteiner, ν
Hugo Gaudig θαη ν Otto Scheiber, ζηε Γαιιία ν Edouard Claparѐde, ζηελ Ηηαιία ε
Maria Montessori θαη ζηε Ρσζία ν Anton Makarenko.90
Σελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Διιάδα ζεκεηψζεθαλ έληνλεο αιιαγέο ζηνλ θνηλσληθφ,
νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ηνκέα.91 Ζ πηψρεπζε ηνπ θξάηνπο, ε ήηηα ηεο Διιάδαο ζηνλ
Διιελνηνπξθηθφ πφιεκν θαη νη αλαθαηαηάμεηο ζηελ νηθνλνκία εμαηηίαο απηψλ,
έθαλαλ έληνλν ην αίηεκα ηεο αιιαγήο.92 Θεσξψληαο πσο νη εζληθέο θαηαζηξνθέο
ζρεηίδνληαλ κε ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, δεκηνπξγήζεθε ε πεπνίζεζε πσο γηα
λα θαηαθέξεη ε Διιάδα λα ηηο μεπεξάζεη θαη λα απνθηήζεη μαλά ην Έζλνο
απηνπεπνίζεζε θαη λα πξννδεχζεη ζα έπξεπε λα ππάξμεη κηα γεληθφηεξε αιιαγή ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο αιιά θαη λα κεηαξξπζκηζηεί ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα.93
Σν ίδην αίηεκα επηζεκάλζεθε θαη ζην Πξψην Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ
πλέδξην, πνπ δηνξγαλψζεθε ζηελ Διιάδα ην 1904 απφ ηνλ χιινγν πξνο Γηάδνζηλ
ησλ Διιεληθψλ Γξακκάησλ, απφ ηνλ Φηινινγηθφ χιινγν Παξλαζζνχ θαη απφ ηνλ
88
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(18νο-20όο αη.), 122–23.
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(Αζήλα: Gutenberg, 2011), 33.
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χιινγν πξνο Γηάδνζηλ Χθειίκσλ Βηβιίσλ. ε απηφ ζπδεηήζεθαλ ζέκαηα πνπ
αθνξνχζαλ ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο ηεο ζηνηρεηψδνπο
εθπαίδεπζεο, ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο, ηεο ηερληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ.94 Δπίζεο,
ηέζεθε θαη ην δήηεκα ηεο παηδαγσγηθήο θαη επηζηεκνληθήο κφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο
ησλ δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ, ην νπνίν ζεσξήζεθε πξσηίζηεο ζεκαζίαο. Σν
πφξηζκα ζην νπνίν θαηέιεμε ήηαλ φηη ε ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα
έπξεπε λα κεηαξξπζκηζηεί θαη κάιηζηα ρξεηαδφηαλ ξηδηθή αλαδηάξζξσζε.95
Σελ ίδηα πεξίνδν, ινηπφλ, πνιινί Έιιελεο παηδαγσγνί ζηξάθεθαλ ζην
εμσηεξηθφ, θπξίσο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή, γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο εμειίμεηο ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο. Μεηαμχ
απηψλ θαη ε Ακαξηψηνπ, ε νπνία ην 1922 κεηέβε ζηε Γεξκαλία πξνθεηκέλνπ λα
κεηεθπαηδεπηεί, απφ φπνπ επέζηξεςε ην 1926 νπφηε θαη νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηεο
ππνβάιινληαο ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή κε ηίηιν «Λίγα ιφγηα γηα ηηο
κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ζην κάζεκα ηεο γξαθήο».96 Άιινη παηδαγσγνί πνπ
θαηέθπγαλ ζην εμσηεξηθφ γηα πεξαηηέξσ ζπνπδέο ήηαλ ν Αιέμαλδξνο Γεικνχδνο, ν
Γεκήηξεο Γιελφο, ν Μίιηνο Κνπληνπξάο, αιιά θαη γπλαίθεο φπσο ε Ρφδα Ηκβξηψηε
θαη ε Μπξζίλε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ.
ηε Γεξκαλία, ινηπφλ, ε Ακαξηψηνπ γλψξηζε ην έξγν ζεκαληηθψλ θαζεγεηψλ,
φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, σζηφζν ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ
παηδαγσγηθψλ ηεο απφςεσλ άζθεζε ν Kerschensteiner θαη ε παηδαγσγηθή ηνπ
ζεσξία.97 Ο Kerschensteiner γελλήζεθε ζην Μφλαρν ην 1854, είρε ζπνπδάζεη θπζηθέο
επηζηήκεο θαη καζεκαηηθά θαη ζεσξείηαη ν εηζεγεηήο ηνπ «ρνιείνπ Δξγαζίαο». Σν
1895 έγηλε ζρνιηθφο ζχκβνπινο θαη πξνζπάζεζε κε ην κεηαξξπζκηζηηθφ ηνπ έξγν λα
επεξεάζεη ην πξφγξακκα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ δίλνληαο κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηα
θπζηνγλσζηηθά καζήκαηα. Μέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν ελέηαμε εξγαζηήξηα, θήπνπο θαη
καγεηξεία, βηβιηνζήθε, δηάθνξα εξγαιεία, εξγαζηήξηα ρεηξνηερλίαο θαη φξγαλα γηα
πεηξάκαηα.98
Ζ επαθή πνπ είρε καδί ηνπ ε Ακαξηψηνπ θαίλεηαη πσο ήηαλ θαζνξηζηηθή,
αθνχ ε ίδηα ζε θάζε επθαηξία πνπ ηεο δηλφηαλ αλαθεξφηαλ ζην πξφζσπφ ηνπ κε ιφγηα
ηδηαίηεξεο εθηίκεζεο, «[…] Ο Kerschensteiner είλαη θάηη εληαίν θαη ηέιεην, δεκέλν
θαιιηηερληθώηαηα, έλα αξηζηνύξγεκα πνπ ιέγεηαη «άλζξσπνο». Πξνζσπηθόηεηα
αξκνληθή […]. Πέξαζε ηα ρξόληα ηνπ δεηώληαο ηελ αιήζεηα, αγαπώληαο ηνλ θόζκν ζ’
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έξγα θαη ιόγηα, ζαπκάδνληαο ην σξαίν, ηηκώληαο ην άγην θαη ην ζείν κε ην γέιην ζην
ζηόκα θαη ζηελ ςπρή […]».99
Μάιηζηα, ε Ακαξηψηνπ επεδίσμε λα ζπκβάιιεη θαη ε ίδηα ζηε γλσζηνπνίεζε
ηεο παηδαγσγηθήο ηνπ Kerschensteiner θαη ζηε δηάρπζε ησλ ηδεψλ ηνπ ρνιείνπ
Δξγαζίαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κέζα απφ ζεηξά άξζξσλ ηεο ζηνλ Σχπν.100 Αλάινγεο
πξνζπάζεηεο κεηαθνξάο ησλ αξρψλ ηνπ θηλήκαηνο είραλ ήδε επηρεηξεζεί θαη απφ
άιινπο Έιιελεο παηδαγσγνχο, φπσο απφ ηνλ Γεικνχδν θαη ηνλ Γιελφ, νη νπνίνη
επεδίσμαλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Νέαο Αγσγήο ζηελ εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα, αιιά θαη απφ ην θξάηνο. Ζ Ακαξηψηνπ, ινηπφλ, θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ ηεο ζην Μφλαρν ην 1925 δεκνζίεπζε κία ζεηξά απφ γξάκκαηά ηεο ζηελ
Ζξαθιεηψηηθε εθεκεξίδα «Νέα Δθεκεξίο». Πξφθεηηαη γηα ηα Γξάκκαηα από ην
Μόλαρν: Δθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα- Ο Kerschensteiner, άξζξα πνπ αλαθέξνληαλ
ζηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ παηδαγσγνχ. Δλεκεξψλεη κάιηζηα ηελ εθεκεξίδα γηα
ηνλ ζθνπφ πνπ επηδηψθεη κέζα απφ απηά, ν νπνίνο είλαη λα πξνβιεκαηίζεη ηφζν ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θφζκν φζν θαη ηελ θνηλσλία νιφθιεξε ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη:
«Γη’ απηό ζηέιλσ ηώξα ζε αο ιίγα ιόγηα γηα ην κεγάιν Kerschensteiner, κε ηελ
επρή λα εθπιεξώζνπλ ην ζθνπό ηνπο, πνπ είλε κόλν απηόο επί ηνπ παξόληνο λα δώζνπλ
λύμε ζε πνιινύο καο απηνύ δαζθάινπο σο κε,101 λα ζπιινγηζηνύλ ζνβαξά ηα
ζπνπδαηόηαηα απηά πξνβιήκαηα θαη λα ηα ζπδεηήζνπλ. Δίλαη πξνβιήκαηα όρη ηεο
εθπαίδεπζεο κόλν κα θαη ηεο θνηλσλίαο νιόθιεξεο».102
Απφ ην παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ πσο ζεσξνχζε ηα εθπαηδεπηηθά
πξνβιήκαηα σο πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα θαη γηα απηφ επεδίσθε λα
ππάξρεη ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο θνηλσλίαο.
Ζ Ακαξηψηνπ ππνζηήξηδε πσο ζηε δηακφξθσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο ζα έπξεπε λα ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ηεο
θνηλσλίαο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ θάζε αηφκνπ μερσξηζηά θαζψο θαη ηνπ
επηζηεκνληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζε απηέο, φκσο ε
παηδαγσγηθή επηζηήκε ζα ήηαλ απηή πνπ ζα έδηλε ηε ζσζηή θαηεχζπλζε.103
Χο παηδαγσγφο ηεο Νέαο Αγσγήο, απέλαληη ζηελ παζεηηθφηεηα θαη ηνλ
γλσζηνθεληξηζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ, ππνζηήξηδε κία παηδαγσγηθή ζηελ
νπνία ην παηδί απνηεινχζε ην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη
99
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αληηκεησπηδφηαλ σο νιφηεηα. Γηα ηελ ίδηα ήηαλ ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ζεκαζία ζηα
ελδηαθέξνληα ηνπ παηδηνχ θαη λα ηνπ παξέρεηαη ην θαηάιιειν πιηθφ, θαζψο κφλν
ηφηε απηφ ζα απνθηνχζε αμία γηα ην παηδί θαη εθείλν ζα ελδηαθεξφηαλ λα αζρνιεζεί
πξαγκαηηθά κε απηφ, ζα επηζπκνχζε λα ην κειεηήζεη θαη λα ην εξεπλήζεη. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν ην παηδί, ζχκθσλα κε ηελ Ακαξηψηνπ, ζα νδεγνχληαλ ζηε ραξά ηεο
«απηναχμεζεο». Θα επηθέληξσλε, δειαδή, θαηά ηελ Ακαξηψηνπ, φιεο ηνπ ηηο
δπλάκεηο, ηνλ ςπρηζκφ ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηε ζέιεζε ζε απηφ πνπ ζα ην
ελδηέθεξε θαη έηζη ζα νδεγνχληαλ ζηελ επηηπρία, ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ
θαη ζηε βειηίσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ. Θα επηηπγραλφηαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν κηα
αλάπηπμε ηνπ εαπηνχ ηνπ ζην αλψηεξν δπλαηφ ζεκείν, πνπ ζα ην γέκηδε ραξά θαη ζα
ην νδεγνχζε ζην λα επαλαιάβεη ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ. Γηα
απηφλ ηνλ ιφγν επηζήκαλε πσο ην ελδηαθέξνλ, θαζψο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζα έπξεπε κε δηάθνξνπο ηξφπνπο λα δηαηεξείηαη.104 Σε
ζπνπδαηφηεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο είραλ επηζεκάλεη θαη άιινη παηδαγσγνί ηεο Νέαο
Αγσγήο, θαζψο ζπληζηά θεληξηθή έλλνηα ηεο λέαο ζεσξίαο, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ
ηηο απφςεηο θαη ηα έξγα ηνπο. πγθεθξηκέλα, ν Kerschensteiner, εξρφκελνο ζε
αληίζεζε κε ηελ παξνρή έηνηκσλ γλψζεσλ πνπ πξνζέθεξε ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν,
ζεσξνχζε πσο κφλνλ φηαλ ν καζεηήο ελεξγεί απφ κφλνο ηνπ κε βάζε ηα
ελδηαθέξνληά ηνπ νδεγείηαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο θαη ζηε κφξθσζε ηνπ
ραξαθηήξα ηνπ.105 Δπίζεο, ηελ ίδηα ζεκαζία ζην ελδηαθέξνλ έδηλε θαη ν Γεικνχδνο, ν
νπνίνο ππνζηήξηδε πσο ε πξνζνρή πνπ δείρλεη ην παηδί ζε απηφ πνπ ην ελδηαθέξεη ην
νδεγεί ζε κηα ζθφπηκε ελέξγεηα, φπνπ φιεο νη εζσηεξηθέο ηνπ δπλάκεηο πεηζαξρνχλ ζε
απηήλ κε απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ζηελ πξαγκαηηθή κφξθσζε.106
ην πιαίζην ηεο ζχλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία, γηα ηελ Ακαξηψηνπ,
φπσο θαη γηα ηνλ Kerschensteiner,107 ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα έπξεπε λα νδεγεί
ζηε δεκηνπξγία εζηθψλ απηφλνκσλ πξνζσπηθνηήησλ, κε ειεχζεξν πλεχκα θαη
θξηηηθή ηθαλφηεηα108 θαη θαη’ επέθηαζε ζε κηα εζηθή θνηλσλία.109 Αλάινγε ζέζε
εμέθξαδε θαη ν Γεικνχδνο, ν νπνίνο ζεσξνχζε πσο ηέξκα ηεο αγσγήο ζα έπξεπε λα
είλαη ν θαζνιηθφο αλζξσπηζκφο, ε δεκηνπξγία, δειαδή, ελφο εζηθνχ θαη απζχπαξθηνπ
ραξαθηήξα.110 Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ απαηηνχζε ηελ πλεπκαηηθή εμάζθεζε
ηνπ καζεηή ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα, ηε ζσζηή επηινγή ησλ κνξθσηηθψλ κέζσλ,
ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηδαθηηθήο χιεο φζν πξνρσξνχλ νη ηάμεηο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη
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ζσζηή επεμεξγαζία ησλ γλψζεσλ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο.111
πσο ππνζηήξηδε ε Ακαξηψηνπ, ε ζρνιηθή θνηλφηεηα ζα έπξεπε λα απνηειεί κία
απηνδηνηθνχκελε εζηθή θνηλφηεηα πνπ ζα νδεγνχζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο
ζπλείδεζεο, δειαδή, ζηε ζπλείδεζε πνπ θάλεη ην άηνκν ππεχζπλν κε ζηφρν ηελ
εζηθνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο, ζηελ ελίζρπζε ηνπ εζηθνχ ζάξξνπο θαη ζηελ αλάπηπμε
ηεο θαινζχλεο θαη ζπκπάζεηαο. Μάιηζηα, ε θαιιηέξγεηα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο
ήηαλ γηα ηελ Ακαξηψηνπ ην ζπνπδαηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνξθσκέλνπ
αηφκνπ.112 πσο αλέθεξε θαη ν Γεικνχδνο, ε εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα ζηνρεχεη ζηελ
αηνκηθή θαη ζπιινγηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ. Θα έπξεπε λα ην θαζηζηά ηθαλφ λα
βαζίδεηαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ, λα έρεη θξηηηθή ηθαλφηεηα, ψζηε λα έρεη ιφγν γηα ηα
δηάθνξα θνηλσληθά δεηήκαηα, λα κπνξεί λα δηακνξθψλεη άπνςε, λα έρεη ηελ επζχλε
ησλ πξάμεψλ ηνπ, θαζψο κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα νδεγνχληαλ ζηελ απζππαξμία
θαη ζα βειηησλφηαλ ε θνηλσλία.113
Γηα ηελ Ακαξηψηνπ ην ζρνιείν ζα έπξεπε λα απνηειεί κηθξνγξαθία ηεο
θνηλσλίαο πνπ ζα εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο κε ηα θνηλσληθά ηνπο θαζήθνληα.114
πσο ππνζηήξηδε θαη ν Kerschensteiner, ην ζρνιείν κέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ απηφ ζα
ήηαλ νξγαλσκέλν, έρνληαο δειαδή ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο, ζα εμνηθείσλε
ηνπο καζεηέο κε απηά.115 Δπίζεο, ν Dewey ζην πιαίζην ζχλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηε
δσή ραξαθηήξηδε ην ζρνιείν σο εκβξπαθή θνηλσλία, σο κηθξνγξαθία δειαδή ηεο
θνηλσλίαο.116 Χο κηθξνγξαθία ηεο δσήο ιάκβαλε ην ζρνιείν θαη ν Κνπληνπξάο, ν
νπνίνο ππνζηήξηδε πσο κέζα ζε απηφ νη καζήηξηεο ζα γίλνληαλ ηίκηεο, εηιηθξηλείο,
γελλαίεο (ζσκαηηθά, εζηθά θαη ςπρηθά), ζαξξαιέεο, δεκηνπξγηθέο θαη ελεξγέο, έηζη
ψζηε ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία.117Αλάινγε άπνςε εμέθξαδε θαη
Γεικνχδνο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην ζρνιείν ζα έπξεπε λα απνηειεί έλα
νξγαλσκέλν ζχλνιν, φπνπ ηα παηδηά ζα γλψξηδαλ πσο είραλ δηθαηψκαηα αιιά θαη
ππνρξεψζεηο θαη κε βάζε απηά ζα ελεξγνχζαλ. Έηζη, ζα αλέπηπζζαλ ην αίζζεκα
επζχλεο, ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, θαη ζα αλαιάκβαλαλ πξσηνβνπιίεο.118
Κεληξηθφ ζεκείν ηεο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο ηεο Ακαξηψηνπ απνηέιεζε ε
εξγαζία, φπσο απηή νξηδφηαλ απφ ηνλ Kerschensteiner. Με ηελ έλλνηα «εξγαζία» δελ
αλαθεξφηαλ κφλν ζηελ εξγαζία πνπ γηλφηαλ κε ηα ρέξηα αιιά θαη ζηελ πλεπκαηηθή.
Ζ Ακαξηψηνπ ππνζηήξηδε πσο ε εξγαζία νδεγνχζε ηνλ καζεηή ζην λα ζέηεη ζθνπνχο,
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κέζα απφ ηελ επίηεπμε ησλ νπνίσλ απνθηνχζε γλψζεηο, πξαγκαηηθή κφξθσζε θαη
νδεγνχληαλ ζηελ εζηθνπνίεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ θαη ζηελ πλεπκαηηθή
αλσηεξφηεηα. Χο θαηαιιειφηεξε εξγαζία ζεσξνχζε ηελ «απηνζέιεηε εξγαζία»,
απηήλ δειαδή πνπ πξνέθππηε απφ ηε ζέιεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνχ θαη δελ
επηβαιιφηαλ ηερλεηά απφ ηνλ δάζθαιν.119 Έηζη, ινηπφλ, εθιάκβαλε ηελ εξγαζία σο
κέζν δηαπαηδαγψγεζεο, φπσο θαη ν Kerschensteiner.120 ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο
ειεχζεξεο εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο είρε αλαθεξζεί θαη ν
Παπακαχξνο, ν νπνίνο ππνζηήξηδε πσο αλ ε εξγαζία δελ ήηαλ ειεχζεξε, ηφηε ην
ζρνιείν εξγαζίαο δε ζα δηέθεξε απφ ην ζρνιείν ηεο κάζεζεο.121
Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα ιεηηνπξγήζεη έλα ζρνιείν εξγαζίαο κε ηα παξαπάλσ
ραξαθηεξηζηηθά ζα έπξεπε λα παξέρεηαη ζην δάζθαιν ειεπζεξία, θάηη πνπ ε
Ακαξηψηνπ ζεσξνχζε εμίζνπ ζεκαληηθφ. Ζ ειεπζεξία ζα ηνπ θαιιηεξγνχζε ην
αίζζεκα επζχλεο φρη κφλν απέλαληη ζηνλ Δπηζεσξεηή αιιά θαη απέλαληη ζηελ
θνηλσλία.122 Μάιηζηα, ε Ακαξηψηνπ είρε αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζέκα κέζα απφ άξζξα
ηεο ζηελ εθεκεξίδα «Διεχζεξνο Πνιίηεο» ησλ εξξψλ ηελ πεξίνδν πνπ βξηζθφηαλ
ζην Γηδαζθαιείν εξξψλ, ην 1927-1928.123 Θεσξνχζε ην θξάηνο ππεχζπλν γηα ην
γεγνλφο πσο κε ηελ θαθή νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε δεκηνχξγεζε έλαλ δάζθαιν πνπ
δελ απνηεινχζε θνξέα πξνφδνπ, αξθνχληαλ ζηηο γλψζεηο πνπ είρε δηδαρηεί θαη
απνηεινχζε «κηα εζηία παξαθκήο» κε απνηέιεζκα λα ηνλ απνζηξέθεηαη θαη λα ηνλ
πεξηθξνλεί ε θνηλσλία. Ο δάζθαινο είρε ράζεη ηελ αηνκηθή ηνπ επζχλε, αθνινπζνχζε
πηζηά ην πξφγξακκα, γηαηί ηνπ είρε ζηεξεζεί ε ειεπζεξία. Γελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα
πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία αλάινγα κε ηνλ ηφπν, ην θχιν ησλ παηδηψλ, ηα
ελδηαθέξνληά ηνπο, ηελ αηνκηθφηεηά ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο θαη έηζη επήιζε
αδξάλεηα θαη ζηαζηκφηεηα. ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο ηνπ δαζθάινπ είρε
ηνπνζεηεζεί θαη ν Γεικνχδνο, αζθψληαο θξηηηθή ζηε δηνίθεζε ηεο παηδείαο, ε νπνία
ραξαθηεξηδφηαλ απφ ζπγθεληξσηηζκφ θαη δελ άθελε πεξηζψξηα ειεπζεξίαο θαη
πξσηνβνπιίαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.124
Αθφκε, φκσο, θαη αλ θάπνηνο δάζθαινο είρε ηε ζέιεζε λα εξγαζηεί
δηαθνξεηηθά, ππήξραλ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, θαη άιια εκπφδηα. Πάληα ππήξρε ν
θφβνο ηνπ Δπηζεσξεηή γηα θάπνηα επίπιεμε ή κεηάζεζε αιιά θαη νη απφςεηο ησλ
γνληψλ φηη ε «κφξθσζε» ζεκαίλεη «καζαίλσ γξάκκαηα», νπφηε φια ηα άιια
καζήκαηα, νη πεξίπαηνη θαη ηα παηρλίδηα ζεσξνχληαλ πεξηηηά. Υαξαθηεξηζηηθφ
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παξάδεηγκα αλάινγεο ζηάζεο απνηεινχλ νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ γνλείο
αιιά θαη απφ ηνλ Σχπν γηα κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ θαηά θαηξνχο,
φπσο ζην Αλψηεξν Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ, φπνπ ν Γεικνχδνο βαζηζκέλνο ζηηο
αξρέο ηεο Νέαο Αγσγήο είρε θαηαξγήζεη ην ζρνιηθφ βηβιίν, ηε βαζκνινγία θαη είρε
εληάμεη ζηε ζρνιηθή δσή ηνπο πεξίπαηνπο.125
Βαζηθή πξνυπφζεζε, φκσο, γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο ήηαλ ε
εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο. Ζ Ακαξηψηνπ ηαζζφηαλ ππέξ ηεο νκηινχκελεο
γιψζζαο, δειαδή ηεο δεκνηηθήο, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο παηδαγσγνί
ππνζηεξηθηέο ηνπ θηλήκαηνο ηεο Νέαο Αγσγήο. Γηα ηελ Ακαξηψηνπ ε δεκνηηθή
γιψζζα απνηεινχζε κέζν ςπρηθήο έθθξαζεο θαη γισζζηθή αζθάιεηα, γηα απηφ θαη
ππνζηήξηδε ηελ εηζαγσγή ηεο φρη κφλν ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε, αιιά ζε φιν ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.126 Θεσξνχζε πσο ε θαζαξεχνπζα «δελ είλ απηή πνπ κηιεί ζηελ
θαξδηά, δελ είλ απηή πνπ δεζηαίλεη… γη’ απηό έρεη γίλεη πηα γηα ηνλ πνιύ θόζκν
απόθνζκε, ηνπ επηβάιιεηαη θαη ηνλ ζακπώλεη κε ηε «ζνθία» ηεο ηελ απξόζηηε».127
πσο ππνζηήξηδε θαη ν Κνπληνπξάο, ν δεκνηηθηζκφο θαη ην ζρνιείν εξγαζίαο ήηαλ ην
ίδην πξάγκα θαη ην έλα πξνυπέζεηε ην άιιν. Δπνκέλσο, δελ ήηαλ δπλαηή ε εθαξκνγή
ησλ Νέσλ Αξρψλ αλ δελ ππήξρε πξσηχηεξα θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο
γιψζζαο.128
Γηα απηφ ε Ακαξηψηνπ ππνζηήξηδε πσο ην θξάηνο ζα έπξεπε λα ζηακαηήζεη
λα ζεσξεί ηε δεκνηηθή γιψζζα σο θάηη θζελφ, ρπδαίν θαη θησρφ. Αληίζεηα ζα
έπξεπε λα ζπκβάιιεη ζηελ επηθξάηεζή ηεο. Πξνέηξεπε, κάιηζηα, ηνπο ζπγγξαθείο
ησλ επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ λα γξάθνπλ ηα έξγα ηνπο ζηε δεκνηηθή γιψζζα, σο έλα
βήκα πξνο ηελ θαζνιηθή επηθξάηεζε ηεο δεκνηηθήο.129
Ζ ρξήζε ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο απνηεινχζε βαζηθή αξρή ζηηο
κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ επηρεηξήζεθαλ γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο
Νέαο Αγσγήο θαη ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα ηφζν απφ ηνπο παηδαγσγνχο
φζν θαη απφ ην θξάηνο. Έηζη, παξαηεξείηαη ε εθαξκνγή ηεο απφ ηνλ Γεικνχδν ζην
Αλψηεξν Παξζελαγσγείν ηνπ Βφινπ θαη ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν, θαζψο ηε
ραξαθηήξηδε σο θπζηθή θαη δσληαλή, θαζψο θαη ηε γιψζζα κε ηελ νπνία κπνξνχζε ν
θαζέλαο λα εθθξάζεη ηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν,130 απφ ηνλ Μίιην Κνπληνπξά ζην
Γηδαζθαιείν Θειέσλ Θεζζαινλίθεο ην 1927-1930, αιιά θαη απφ ηηο θηιειεχζεξεο
θπβεξλήζεηο ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο, φπσο ην 1917-1920, νπφηε θαη
ε θπβέξλεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ εηζήγαγε ηε δεκνηηθή γιψζζα ζηηο ηέζζεξηο
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ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη πξνρψξεζε ζηε ζπγγξαθή λέσλ δηδαθηηθψλ
εγρεηξηδίσλ θαη ην 1929 επίζεο απφ ηελ ίδηα θπβέξλεζε.131
ην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο Ακαξηψηνπ ηέζεθε θαη ην δήηεκα ηεο
γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο, πνπ απνηέιεζε θαη ην
ζέκα ηεο δηαηξηβήο ηεο «Γξάςηκν θαη Αγσγή». Ζ Ακαξηψηνπ ππνζηήξηδε πσο ζα
έπξεπε λα εθαξκφδεηαη ε βαζηθή αξρή ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο, απηή ηεο
απηελέξγεηαο, θαη ζηε γξαθή. Δπεδίσθε, δειαδή, ηα παηδηά λα γξάθνπλ απφ κφλα
ηνπο ρσξίο λα αθνινπζνχλ θάπνηα θφξκα. Ζ γξαθή ππνζηήξηδε πσο δελ έκπαηλε ζε
θαινχπηα.132 Τπνζηήξηδε επίζεο ηελ εμαθάληζε ηεο δηπιήο γξαθήο φπσο ζπλέβαηλε
θαη κε ην ζρνιείν εξγαζίαο. Ο παιηφο ηξφπνο γξαθήο πεξηνξίδεη ηνλ απζνξκεηηζκφ
ηνπ παηδηνχ θαη ην πεηζαξρεί. θνπφο ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο είλαη λα αλαπηχμεη έλα
παηδί απηφλνκν, λα αλαπηχμεη ζηα παηδηά ηελ απηνπεπνίζεζε. Αλαθέξεη πσο φηαλ ην
παηδί κάζεη απφ κηθξφ λα απηελεξγεί, ηφηε θαη σο ελήιηθαο ζα είλαη ζε ζέζε λα
αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα ηνπ παξνπζηάδνληαη βξίζθνληαο ηηο θαηάιιειεο
ιχζεηο. Με ην λα επηβάιιεηο ζην παηδί λα θάλεη θάηη δελ ην βνεζάο, αληηζέησο ε
πξάμε ζνπ απηή «ηζαθίδεη ηε θηινηηκία ηνπ όηαλ απηό δε κπνξεί λ’ αληηζηαζεί ζηε
βία… ηόηε θάλεη απηή ηε δνπιηά ή κεραληθά, αδηάθνξν νιόηεια γηα ην απνηέιεζκά ηεο,
ή θαη κε εζσηεξηθή απνζηξνθή».133 Γηα απηφ πξνηείλεη πσο ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα
δίλεη επθαηξίεο θαη αθνξκέο γηα λα αζθνχληαη ηα παηδηά ζηε γξαθή, πνπ δελ ζα
επηβάιιεηαη, αιιά ζα απνηειεί εζσηεξηθή αλάγθε ησλ παηδηψλ, φπσο γξάθνληαο ηηο
πξνζθιήζεηο γηα κηα γηνξηή, θξαηψληαο εκεξνιφγην, γξάθνληαο θάξηεο.134
ζνλ αθνξά ζηελ αλάγλσζε, ε Ακαξηψηνπ ππνζηήξηδε, φπσο θαη ν
Kerschensteiner, ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ιεμηθήο εηθφλαο, ε νπνία επέηξεπε ζην παηδί
λα εηζρσξήζεη επθνιφηεξα ζηνλ θφζκν ηεο αλάγλσζεο. Ζ κέζνδνο απηή έθαλε
επθνιφηεξε ηελ αλάγλσζε, θαζψο πξνζέθεξε εληαίεο ηηο ιέμεηο. Σν παηδί κπνξνχζε
λα δηαβάζεη ακέζσο κε λφεκα θαη απνηππσλφηαλ ζηε κλήκε ηνπ ηφζν ε εηθφλα ηεο
ιέμεο φζν θαη ε νξζνγξαθία ηεο, θαζψο έβιεπε ηηο ιέμεηο νιφθιεξεο. Πξφηεηλε νη
πξψηεο ιέμεηο πνπ ζα δίλνληαλ ζην παηδί λα είλαη κηθξέο θαη λα απνηεινχληαη φζν
γίλεηαη απφ ίδηα γξάκκαηα. Μάιηζηα ππνζηήξηδε πσο ηα παηδηά ζα ήηαλ ζε ζέζε λα
κάζνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν πην γξήγνξα αλάγλσζε παξά κε άιιεο κεζφδνπο, φπσο
ήηαλ ε αλαιπηηθνζπλζεηηθή ή ε θσλνκηκεηηθή.135 Ζ αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδνο
αλάγλσζεο είρε εηζαρζεί ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε ηα αλαγλσζηηθά ηεο
πεξηφδνπ 1917-1920. χκθσλα κε απηήλ ηε κέζνδν ν δάζθαινο μεθηλνχζε απφ ηελ
πξφηαζε, έπεηηα ηε ρψξηδε ζε ιέμεηο, απηέο ηηο αλέιπε ζηα θσλεηηθά ηνπο ζηνηρεία
θαη ηέινο γηλφηαλ ε ζχλζεζε.136 Κξηηηθή ζηελ αλαιπηηθνζπλζεηηθή κέζνδν είρε
αζθήζεη ν Decroly, ν νπνίνο ζεσξνχζε πσο ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο εξρφηαλ ζε
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αληίζεζε κε ηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ έλλνηα ηεο
ζθαηξηθφηεηαο, ππνζηήξηδε πσο νη ιέμεηο ζα έπξεπε αξρηθά λα ιακβάλνληαη σο φιν,
σο κηα γεληθή νπηηθή εηθφλα θαη έπεηηα λα γίλεηαη εζηίαζε ζην εηδηθφ, δειαδή ζηα
γξάκκαηα.137
ζνλ αθνξά ζηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζεσξνχζε ζεκαληηθή
ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ζρνιείσλ, ψζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο
ηδηαίηεξεο θιίζεηο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παηδηψλ. πσο
ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, ζηελ θνηλσλία ππάξρνπλ νη εξγάηεο ηνπ θεθαιηνύ θαη νη
εξγάηεο ηνπ ρεξηνύ. Απηφ ινηπφλ ζα έπξεπε λα αληαλαθιάηαη θαη ζηα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα.138 Γηα απηφ ην ιφγν πξφηεηλε ηελ ίδξπζε επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ, θάηη πνπ
ππνζηήξημε θαη ζην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ην 1931.139 Σελ ίδξπζε επαγγεικαηηθψλ
ζρνιείσλ είρε πξνηείλεη θαη ν Kerschensteiner, ν νπνίνο ζπλέδεε ηε ζρνιηθή εξγαζία
κε ην επάγγεικα, αθνχ ην ζρνιείν ηνπ ήηαλ επαγγεικαηηθφ θαη ζηφρεπε ζηελ
θαιιηέξγεηα ηεο επαγγεικαηηθήο επζχλεο ησλ παηδηψλ. Σν επάγγεικα ζχκθσλα κε
ηνλ ίδην ζπλέβαιε ψζηε ην άηνκν λα νδεγεζεί ζηελ εζηθή νινθιήξσζε.140 Πξνο
απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θηλήζεθε ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 πνπ πξνσζήζεθε απφ ηελ
θπβέξλεζε ηνπ Δι. Βεληδέινπ ζε κηα πξνζπάζεηα εγθαζίδξπζεο ηνπ αζηηθνχ
ζρνιείνπ, κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Έηζη, ν κέρξη
ηφηε ζεσξεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο απέθηεζε θαη κηα
άιιε θαηεχζπλζε, πην πξαθηηθή.141
Δπίζεο, ζην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληφο ηεο γηα ηε κφξθσζε φιεο
ηεο θνηλσλίαο, ε Ακαξηψηνπ ζεσξνχζε ζεκαληηθή ηελ νξγάλσζε βηβιηνζεθψλ φρη
κφλν ζηα ζρνιεία αιιά θαη ζηηο θνηλφηεηεο, ζέζε πνπ εμέθξαζε θαη ζην Αλψηαην
Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην ην 1931.142 Σν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε
βηβιηνζεθψλ είραλ δείμεη θαη άιινη παηδαγσγνί, φπσο ν Κνπληνπξάο, ν νπνίνο
αλαιακβάλνληαο ηε δηεχζπλζε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Θειέσλ Θεζζαινλίθεο πξνρψξεζε
άκεζα ζηελ νξγάλσζε ηεο βηβιηνζήθεο, θαζψο ππνζηήξηδε πσο ην βηβιίν σο
κνξθσηηθφ κέζν θαιιηεξγνχζε ηε ζθέςε ησλ καζεηψλ θαη ζπλέβαιε ζηελ εμέιημε
ηεο δσήο, ζηελ έξεπλα, ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, νδεγνχζε ζηελ πξφνδν θαη ηε
γλψζε.143
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Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο ε Ακαξηψηνπ επηρείξεζε λα ζπκβάιεη θαη εθείλε
ζηε δηάρπζε ησλ ηδεψλ ηνπ ρνιείνπ Δξγαζίαο ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν,
πξνζπαζψληαο λα ελεκεξψζεη θπξίσο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ηελ θνηλσλία
γεληθφηεξα γηα ηηο λέεο παηδαγσγηθέο ηάζεηο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ θαη θπξίσο ηεο
Γεξκαλίαο. Δπεξεαζκέλε απφ ηε γεξκαληθή κεηαξξπζκηζηηθή παηδαγσγηθή θαη
απνδερφκελε ηε ζεσξία ηνπ Kerschensteiner ζρεηηθά κε ην ρνιείν Δξγαζίαο,
ζπλέβαιε θαη ε ίδηα ζηελ φιε πξνζπάζεηα πνπ είρε ήδε μεθηλήζεη ηελ πξψηε δεθαεηία
ηνπ 20νχ αηψλα κε ηνλ Γεικνχδν θαη ζπλερίζηεθε θαη απφ άιινπο παηδαγσγνχο αιιά
θαη απφ ην θξάηνο, ψζηε λα εθιείςεη ν γλσζηνθεληξηζκφο θαη δαζθαινθεληξηζκφο
πνπ ραξαθηήξηδαλ ην παξαδνζηαθφ ζρνιείν θαη λα κεηαηξαπεί απηφ ζε ζρνιείν
εξγαζίαο, ζε έλα ζρνιείν δσήο.
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Κεθάιαην 4
Η Δθπαηδεπηηθή ηεο δξάζε ζην Αλώηαην Γλσκνδνηηθό πκβνύιην
4.1 «Γπλαηθεία Νίθε»
Σν 1927 ε ιγα Οηθνλφκνπ απφ ηηο ζειίδεο ηνπ Αγψλα ηεο Γπλαίθαο είρε αζθήζεη
έληνλε θξηηηθή ζηελ απνπζία γπλαηθείαο ππνςεθηφηεηαο γηα ην Αλψηαην
Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην, θαηεγνξψληαο ηηο δαζθάιεο γηα αδηαθνξία θαη
επηζεκαίλνληαο ηνλ θίλδπλν πνπ ειινρεχεη απφ ηε ζηάζε ηνπο απηή γηα ηηο επξχηεξεο
δηεθδηθήζεηο ηνπο.144
Λίγα ρξφληα κεηά, ην 1930, ε Μαξία Ακαξηψηνπ γίλεηαη ε πξψηε γπλαίθα
ζηελ Διιάδα πνπ αλαιακβάλεη αλψηεξε ζέζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία, θαζψο
πξνζιακβάλεηαη ζην Αλψηαην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην επί θπβέξλεζεο Διεπζεξίνπ
Βεληδέινπ. ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αγγιία παξαηεξείηαη ήδε
απφ ην 1900 λα επηηξέπεηαη ζηηο γπλαίθεο λα έρνπλ ιφγν ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ
ζηελ εθπαίδεπζε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηηξνπή ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο θπβέξλεζεο, ηεο νπνίαο ν ξφινο ήηαλ ζπκβνπιεπηηθφο. ηελ
επηηξνπή απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ γπλαίθεο, θαζψο ζεσξήζεθε πσο ε ζπκβνιή ηνπο
ήηαλ ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε γηα λα ξπζκηζηνχλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηε
γπλαηθεία εθπαίδεπζε. Τπνζηήξηδαλ πσο δε ζα ππήξρε θαλείο θαηαιιειφηεξνο γηα ηα
γπλαηθεία δεηήκαηα απφ ηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο.145 Οη γπλαίθεο πνπ δηνξίζηεθαλ ζε
απηή ηε ζέζε δηαθξίλνληαλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία ζηνλ ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο, επηιέρζεθαλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα κε ηνπο άληξεο θαη κέζα απφ απηήλ ηε
ζέζε άζθεζαλ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.146
Ζ πνιηηηθή κε ηελ έλλνηα ηεο «δηνίθεζεο» θαη ηεο «εγεζίαο» απνηεινχζε
ρψξν δεκφζηαο δξάζεο, απφ ηνλ νπνίν απνθιείνληαλ νη γπλαίθεο.147 Ζ αλάιεςε
απηήο ηεο ζέζεο φπσο ήηαλ θπζηθφ δελ πέξαζε απαξαηήξεηε απφ ηνλ θεκηληζηηθφ
Σχπν ηεο επνρήο πνπ ηε ραξαθηήξηζε σο «κηα γπλαηθεία λίθε» θαη αλέθεξε πσο ν
δηνξηζκφο απηφο έδεημε ηελ εθηίκεζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Γ. Παπαλδξένπ ζηελ
αμία ηνπ θάζε αηφκνπ αλεμαξηήησο θχινπ.148 Ζ Αχξα Θενδσξνπνχινπ κίιεζε γηα
κεηαζηξνθή ηεο θνηλήο γλψκεο ππέξ ησλ γπλαηθψλ, πνπ είρε αληίρηππν ζηηο
απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο, θαη ζπλέρηζε εθθξάδνληαο ηελ αηζηνδνμία ηεο πσο ν
δξφκνο γηα ηελ ηειηθή λίθε, ηελ απφθηεζε δειαδή ηζφηεηαο ζε πνιηηηθφ, θνηλσληθφ
144

ιγα Οηθνλφκνπ, «Μηα επθαηξία πνπ ράζεθε», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 40 (1927): 6.
Sylvia Harrop, ‘Committee women: Women on the Consultative-Committee of the Board of
Education, 1900–1944’, ζην Women, Educational Policy Making and Administration in England:
Authoritative women since 1880, επηκ. Joyce Goodman θαη Sylvia Harrop (London ; New York:
Routledge, 2000), 156–58.
146
Joyce Goodman θαη Sylvia Harrop, ‘'Within marked boundaries': Women and the making of
educational policy since 1800’, ζην Women, Educational Policy Making and Administration (βι.
ππνζεκ. 144), 9; Harrop, ‘Committee women’, 170.
147
Goodman θαη Harrop, ‘'Within marked boundaries'’, 3.
148
«Γχν Μεγάιεο Γπλαηθείεο Νίθεο», 6.
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θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, ήηαλ θνληά.149 Δλψ, φζνλ αθνξά ζηελ ίδηα ηελ Μαξία
Ακαξηψηνπ, ραξαθηεξίζηεθε σο «…ζνβαξή επηζηήκνλαο θαη θνηλσληθή εξγάηξηα.
Δίλαη θαη θεκηλίζηξηα. Πηζηεύεη ζηελ αλάγθε λα εμπςσζή θαη ε γπλαίθα ζηελ Διιάδα
ζην ίδην επίπεδν κε ηνλ άληξα…».150 Ο γπλαηθείνο θφζκνο πίζηεςε πσο δηλφηαλ ε
δπλαηφηεηα ζε κηα γπλαίθα κέζα απφ απηή ηε ζέζε λα πξνσζήζεη ην αίηεκα ηεο
βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο ηεο γπλαηθείαο εθπαίδεπζεο.151 Χο γπλαηθεία
λίθε αληηιακβαλφηαλ ηε ζέζε ηεο απηή θαη ε ίδηα ε Ακαξηψηνπ, φπσο θαίλεηαη απφ
κηα επηζηνιή ηεο πξνο ηελ πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο,
ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζηνλ Σχπν, ζηελ νπνία κεηαμχ άιισλ αλαθέξεη: «…νύηε
ζηηγκή δε ιεζκνλώ όηη ζην έξγν κνπ ζα θξηζή ε γπλαίθα καο γεληθώηεξα αλ είλαη θαη
γηα κεγάιεο ζέζεηο, όπσο πξαγκαηηθά ηεο αμίδεη. Καη απηή ηελ επρή ζαο δεηώ ηώξα, λα
κπνξέζσ όζν ζέισ θη όζν νθείισ, λα αληαπνθξηζώ ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρσ ηώξα,
όρη κόλν απέλαληη ηνπ έξγνπ κνπ θαη ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ θαη ηνπ θιάδνπ όινπ θαη ηνπ
εαπηνύ κνπ, κα θη απέλαληη ηεο Διιελίδαο, πνπ παιαίεη ηόζν, γηα λα πάξεη ηε ζέζε πνπ
ηεο αλήθεη...».152
Απφ ηε ζέζε, ινηπφλ, απηή ε Ακαξηψηνπ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ
αλακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηο ζέζεηο πνπ πξνηείλεη λα
απνηεινχλ ηηο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο θαη παξάιιεια βαζηθά θεκηληζηηθά
αηηήκαηα.
Γεληθφηεξα, ηελ πεξίνδν απφ ην 1910 έσο ην 1940 ζην επίθεληξν ησλ
ζπδεηήζεσλ βξίζθνληαλ ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εθπαίδεπζε. Δμαηηίαο
ζεκαληηθψλ ηζηνξηθνπνιηηηθψλ γεγνλφησλ, φπσο απηά ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ,
ηεο Μηθξαζηαηηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο έιεπζεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ πξνζθχγσλ
ζηελ Διιάδα, ηέζεθε ην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο ζε δηαθνξεηηθή βάζε
αληηκεηψπηζεο.153 Ζ αζηηθή ηάμε ζηαδηαθά εδξαησλφηαλ, ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο
παξέκελε ζε πςειά επίπεδα, ελψ παξάιιεια αλαπηπζζφηαλ ζεκαληηθά ε βηνκεραλία,
ην εκπφξην θαη ε λαπηηιία. Σελ ηεηξαεηία 1928-1932 ζηελ εμνπζία βξηζθφηαλ ν Δι.
Βεληδέινο, ν νπνίνο ζα επηρεηξνχζε ηνλ αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ θνηλσλίαο θαη
εθπαίδεπζεο. Με ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 πξνβιεπφηαλ κηθηή εμαεηήο
ππνρξεσηηθή θνίηεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, εμαεηέο γπκλάζην, δηδαζθαιία ηεο
δεκνηηθήο γιψζζαο ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ θαη παξάιιεια κε
ηελ θαζαξεχνπζα ζηηο δπν κεγαιχηεξεο θαη ίδξπζε Σερληθψλ Δπαγγεικαηηθψλ
ζρνιψλ. ηφρνο ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ Βεληδέινπ ήηαλ ε
πξνζαξκνγή ηνπ ζρνιείνπ ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ε
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.154
149
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Με ηνλ Νφκν 4653/1930 «Πεξί Γηνηθήζεσο
ηεο
Δθπαηδεχζεσο»,
ε
Κπβέξλεζε
ησλ
Φηιειεπζέξσλ πξνρψξεζε ζηελ αλακφξθσζε ηεο
δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ
Αλψηαηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ κε πξφεδξν
ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη 40 κέιε.155
Σν Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην
ρσξηδφηαλ ζην Γλσκνδνηηθφ θαη ζην Γηνηθεηηθφ.
ηηο 27 Μαΐνπ 1930 πξαγκαηνπνηήζεθε Τπνπξγηθφ
πκβνχιην, ζην νπνίν ν Τπνπξγφο Παηδείαο
Γεψξγηνο Παπαλδξένπ αλαθνίλσζε ηα κέιε πνπ ζα
απνηεινχζαλ
ην
Αλψηαην
Γλσκνδνηηθφ
156
πκβνχιην.
Πξφεδξνο νξίζηεθε ν Γεκήηξεο
Λάκςαο
θαη
κέιε ε Μαξία
Ακαξηψηνπ, ν Μίιηνο Κνπληνπξάο, ν Παληειήο
Πατδνχζεο θαη ν Γεκήηξεο νπριέξεο.157 πσο φξηδε
ν λφκνο, ζην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην έπξεπε
ππνρξεσηηθά ην έλα κέινο ηνπ λα είλαη γπλαίθα
πηπρηνχρνο Γηδαζθαιείνπ ή Παλεπηζηεκίνπ κε
ηνπιάρηζηνλ δηεηείο παηδαγσγηθέο ζπνπδέο ζηελ
Δπξψπε ή ζηελ Ακεξηθή.158 θνπφο ηνπ
Γλσκνδνηηθνχ ήηαλ ε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ
Α.Δ., ε ζχληαμε δηαηαγκάησλ, λφκσλ θαη εγθπθιίσλ,
ε δηακφξθσζε αλαιπηηθψλ θαη σξνινγίσλ
πξνγξακκάησλ, ε έγθξηζε ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη ε
νξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζπλεδξίσλ.159 ην πιαίζην
απηφ νξγαλψζεθαλ ην 1930 ηξία Δθπαηδεπηηθά Δηθόλα 8 Δπηζηνιή Γ. Παπαλδξένπ πξνο
ηε Μ. Ακαξηώηνπ γηα επηζεώξεζε
πλέδξηα ζηελ Αζήλα, ην πλέδξην Δπηζεσξεηψλ ζρνιείσλ θαη δηδαζθαιείσλ ηεο Κξήηεο
(Πεγή: Αξρείν Μ. Ακαξηώηε)
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ην πλέδξην ησλ Γηεπζπληψλ
θαη Τπνδηεπζπληψλ ησλ Γηδαζθαιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Νεπηαγσγψλ
θαη ην πλέδξην Δπηζεσξεηψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο.160
H Ακαξηψηνπ σο κέινο ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ ζπκκεηείρε ζηελ
έγθξηζε ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο
αξρείν, ζην νπνίν έρεη εληνπηζηεί έλα δειηίνλ θξίζεσο ζρνιηθώλ βηβιίσλ ηνπ
Δηθόλα 7 Γειηίνλ Κξίζεσο ρνιηθώλ Βηβιίσλ
(Πεγή: Αξρείν Μ. Ακαξηώηε)
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Γεκνηηθνχ ρνιείνπ πνπ αθνξνχζε ηελ πεξίνδν 1931-1932 θαη 1932-1933.161
Δπίζεο, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1930 ζηάιζεθε σο επηζεσξήηξηα ζε Γηδαζθαιεία θαη
ζρνιεία ηεο Κξήηεο, φπσο πξνθχπηεη απφ επηζηνιή πνπ ηεο ζηάιζεθε απφ ηνλ ηφηε
Τπνπξγφ Παηδείαο Γ. Παπαλδξένπ. Αθφκε, ζπκκεηείρε ζην Δθπαηδεπηηθφ πλέδξην
ησλ Δπηζεσξεηψλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηελ έθηε ζπλεδξία κε ζέκα ζπδήηεζεο
ην δήηεκα ησλ δηδαθηεξίσλ, φπνπ αλαθέξζεθε ζχληνκα ζηε δεκνδηδαζθάιηζζα σο
ππάιιειν θαη σο γπλαίθα.162
πκκεηείρε επίζεο θαη ζην πλέδξην ησλ Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ ησλ
Γηδαζθαιείσλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ Νεπηαγσγψλ, ζηε ζπδήηεζε πνπ
αθνξνχζε ζην δήηεκα γηα ηα καζεηηθά ζπζζίηηα. ηε ζπδήηεζε απηή ζπκκεηείραλ
επίζεο, ν Μηράιεο Παπακαχξνο, ν Κι. Κνπκαληαξάθηο, ε Ρφδα Ηκβξηψηε, ν Μηραήι
Μηραιφπνπινο, ν Παξ. Παξαζθεπφπνπινο, ν Μίιηνο Κνπληνπξάο θαη ν Γ.
Σδνπαλάθηο.163 Σν δήηεκα ησλ ζπζζηηίσλ ήηαλ έλα απφ ηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ
ηελ Ακαξηψηνπ επαλεηιεκκέλα, θαζψο θαη ζηελ εηζήγεζή ηεο ζην Γλσκνδνηηθφ ην
1931 αλαθέξζεθε ζε απηά σο έλαλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη
ηνπ ππνζηηηζκνχ ησλ παηδηψλ. Τπνζηήξηδε πσο ε παξνρή καζεηηθψλ ζπζζηηίσλ ζα
απνηεινχζε θίλεηξν πξνθεηκέλνπ νη νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν.164
Σν Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην πξνβιεπφηαλ λα ζπλεδξηάδεη δχν θνξέο
ην ρξφλν, ηνλ Οθηψβξην, νπφηε ζα νξίδνληαλ ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα, θαη ηνλ
Απξίιην, πνπ ζα γηλφηαλ ε ζπδήηεζε ησλ θαζνξηζκέλσλ ζεκάησλ. Έηζη, ε πξψηε
ζπλεδξίαζε ηνπ πκβνπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 Οθησβξίνπ 1930, φηαλ θαη
νξίζηεθαλ ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα. Απηά αθνξνχζαλ:
 ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζρνιείσλ ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
 ηελ εμαζθάιηζε πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηψηεξσλ
επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ
 ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ
 ηελ ελφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο
 ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο παηδείαο
Ζ επφκελε φκσο ζπλεδξίαζε, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ απηά ηα ζέκαηα,
δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Απξίιην, φπσο πξνβιεπφηαλ αιιά έλαλ ρξφλν κεηά, ζηηο 5
Οθησβξίνπ ηνπ 1931. πλνιηθά νη ζπλεδξηάζεηο ήηαλ δέθα έμη θαη δηήξθεζαλ απφ 5
Οθησβξίνπ κέρξη θαη 24 Οθησβξίνπ ηνπ 1931.165
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Ζ Ακαξηψηνπ ήηαλ εηζεγήηξηα ζηε Β΄ πλεδξία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6
Οθησβξίνπ ηνπ 1931, φπνπ ην ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ήηαλ «Ζ θαηαπνιέκεζηο
ηνπ αλαιθαβεηηζκνύ θαη ε πξναγσγή ηεο ζρνιηθήο αληηιήςεσο». ε απηήλ ηε
πλεδξία κέιε ηεο επηηξνπήο ήηαλ ε ίδηα, ν Υξηζηφδνπινο Λέθαο, ν Σάθεο
Παλαγησηφπνπινο, ν Δκκαλνπήι Λακπαδάξηνο θαη ν Νηθφιανο Κάηζαηλνο, ελψ ζηε
ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ζπκκεηείραλ κεηαμχ άιισλ ν Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, ν
Νηθφιανο Δμαξρφπνπινο, ν Αιέμαλδξνο βψινο, ν Δπάγγεινο Καθνχξνο θαη ν
Γεκήηξηνο Γεσξγαθάθεο.166 Ζ Ακαξηψηνπ ππνζηήξηδε πσο ε αλάγλσζε, ε γξαθή θαη
ε γιψζζα ήηαλ απαξαίηεηα θαη βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε λα θαηέρεη ην άηνκν,
θαζψο απνηεινχζαλ θνξείο ηνπ πνιηηηζκνχ.167 Γηα απηφ θαη ε εηζήγεζή ηεο
επηθεληξψζεθε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ηεο
ζρνιηθήο ειηθίαο, ηεο κεηαζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ, θάηη πνπ
φπσο ππνζηήξημε ήηαλ θαζήθνλ ηφζν ηνπ θξάηνπο φζν θαη ηεο θνηλσλίαο, θαζψο θαη
ζηελ ζρνιηθή αληίιεςε θαη πξφλνηα, πνπ ζεσξνχζε φηη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ.168 Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ηελ
απαζρνινχλ δεηήκαηα πνπ απνηεινχζαλ παξάιιεια ζηφρνπο ηεο θπβέξλεζεο ηνπ
Βεληδέινπ, θαζψο ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 ππήξμε ελδηαθέξνλ γηα εηδηθέο
θαηεγνξίεο φπσο ηα θνξίηζηα, ηα παηδηά κε πξνβιήκαηα, νη αλαιθάβεηνη, νη
εξγαδφκελνη.169
Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, ηελ εηζήγεζή ηεο πξνέβε ζηε δηάθξηζε κεηαμχ
αλαιθάβεησλ θαη αγξάκκαησλ. Χο αλαιθάβεηνπο φξηδε φζνπο δελ γλψξηδαλ γξαθή
ή/θαη αλάγλσζε, ελψ σο αγξάκκαηνπο φξηδε εθείλνπο πνπ δελ είραλ ιάβεη ηε
ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηα πςειά πνζνζηά ηνπ
αλαιθάβεηνπ πιεζπζκνχ, φπσο απηά πξνέθππηαλ απφ ηηο ζηαηηζηηθέο έξεπλεο, θαη
επηθεληξψζεθε ζηνπο ηξφπνπο θαηαπνιέκεζεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ηεο ζρνιηθήο
ειηθίαο.170
Αλαθεξφκελε ζηελ θαζηέξσζε ηνπ λφκνπ ηνπ 1834 πνπ πξνέβιεπε ηελ
ππνρξεσηηθή θνίηεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε
πεξίπησζε κε ηήξεζήο ηνπ, εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηεο σο πξνο ηνλ εμαλαγθαζηηθφ
ραξαθηήξα πνπ απνθηνχζε, θάηη πνπ φπσο ππνζηήξηδε νδεγνχζε νξηζκέλεο θνξέο ζε
αληίδξαζε θαη επνκέλσο ζηε κε ηήξεζή ηνπ. Άιισζηε, ζεσξνχζε πσο ιίγνη ήηαλ νη
γνλείο πνπ δελ έζηειλαλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν ρσξίο λα ζπληξέρεη θάπνηνο
ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο θαη ζηνπο νπνίνπο ζα έπξεπε λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο.
Αληίζεηε άπνςε εμέθξαζε ν Ν. Δμαξρφπνπινο, ν νπνίνο ζεσξνχζε ηε ιήςε
εμαλαγθαζηηθψλ κέηξσλ θαη ηελ επηβνιή πνηλψλ σο κέηξα θηιειεχζεξα,
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δεκνθξαηηθά, σθέιηκα θαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα κελ ζηεξνχληαη νη πνιίηεο
κηαο δεκνθξαηηθήο ρψξαο ηε κφξθσζε. Δλψ ν βψινο ππνζηήξημε πσο ην θξάηνο ζα
έπξεπε πξψηα λα βειηηψζεη ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα
πξνβιήκαηα, θαη έπεηηα λα επηβάιεη θπξψζεηο γηα φζνπο γνλείο δελ έζηειλαλ ηα
παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν.171
Ζ Ακαξηψηνπ ραξαθηήξηδε ηνλ ειιεληθφ ιαφ σο θηινκαζή θαη ζεσξνχζε πσο
ε πιεηνλφηεηα ησλ Διιήλσλ γνλέσλ θαη θπξίσο φζνη είραλ ζηεξεζεί ηε κφξθσζε
αλαγλψξηδαλ ηελ αμία ηεο εθπαίδεπζεο. Γηα απηφ θαη ππνζηήξηδε πσο ππήξραλ άιινη
ιφγνη πνπ νδεγνχζαλ θάπνηνπο γνλείο ζην λα κε ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην
ζρνιείν κε ηεξψληαο ηνλ λφκν. Χο γεληθφηεξνπο, ινηπφλ, ιφγνπο παξαζέηεη θπξίσο
ιφγνπο εμαλαγθαζηηθνχο.172
Πην ζπγθεθξηκέλα, σο έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο αλαθέξεη ηελ έιιεηςε ζρνιείσλ
ζε αξθεηέο πεξηνρέο θαη θπξίσο ζηελ επαξρία, κε απνηέιεζκα ε κεγάιε απφζηαζε
πνπ ρψξηδε ην ζπίηη απφ ην ζρνιείν θαη ε νπνία έθξπβε πνιιέο θνξέο θηλδχλνπο γηα
ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ παηδηψλ, λα νδεγεί έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ
ζην λα απέρεη απφ ην ζρνιείν. Χο επηπιένλ ιφγν αλαθέξεη ηνλ απμεκέλν αξηζκφ
καζεηψλ αλά ηάμε πνπ παξαηεξνχληαλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, πνπ είρε σο
απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη έηζη
πνιινί καζεηέο λα αλαγθάδνληαη λα επαλαιάβνπλ ηηο ίδηεο ηάμεηο θηάλνληαο ην φξην
ηεο ειηθίαο ησλ 14 εηψλ, νπφηε θαη απαιιάζζνληαλ απφ ηελ ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε, ρσξίο φκσο λα έρνπλ ιάβεη ην απνιπηήξην ηνπ δεκνηηθνχ.173
Ζ Ακαξηψηνπ, ινηπφλ, ιακβάλνληαο ππφςε απηνχο ηνπο αλαζηαιηηθνχο
παξάγνληεο θνίηεζεο, πξφηεηλε ηελ ίδξπζε ζρνιείσλ ζε κέξε φπνπ δελ ππήξραλ,
αιιά θαη ζε κέξε φπνπ ππήξρε αλάγθε ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο,
πξφηεηλε λα ηδξπζεί ζρνιείν ζε πεξηνρέο φπνπ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ μεπεξλνχζε
ηνπο 15 θαζψο θαη ηνλ δηνξηζκφ δεχηεξνπ δαζθάινπ φηαλ ζε έλα ζρνιείν ν αξηζκφο
ησλ καζεηψλ ήηαλ άλσ ησλ 40. Βέβαηα, γλψξηδε πσο ε πινπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο
απηνχ δελ ήηαλ εχθνιν λα επηηεπρζεί, αιιά ζεσξνχζε πσο έπξεπε ζε απηήλ λα
ζηνρεχζεη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί ην ιατθφ ζρνιείν.174 Ζ
ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε βξήθε ζχκθσλν ηνλ Γ. Παπαλδξένπ, ν νπνίνο επηβεβαίσζε
ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε αλαθέξνληαο πσο εθείλε ηελ πεξίνδν γηα 55
καζεηέο αλαινγνχζε έλαο δάζθαινο θάηη πνπ δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ζηελ φιε
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.175
Δθηφο απφ ηελ αλέγεξζε ζρνιείσλ, ζπλέζηεζε επίζεο, ηελ επέθηαζε ησλ εηψλ
θνίηεζεο ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο πξνο ηα θάησ κε ηελ πξνζζήθε κηαο ηάμεο
λεπηαγσγείνπ.176 χκθσλα κε ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 ε δηάξζξσζε ηεο
ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο πεξηειάκβαλε εμαεηή θνίηεζε ζην δεκνηηθφ ζρνιείν θαη
171

ην ίδην, 52–53, 77–78, 82.
ην ίδην, 52–53.
173
ην ίδην, 53–55.
174
ην ίδην, 56.
175
ην ίδην, 76.
176
ην ίδην, 56.
172

40

δηεηή θνίηεζε ζην λεπηαγσγείν γηα παηδηά ειηθίαο 4-6 εηψλ, ην νπνίν είρε σο ζηφρν
ηελ πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή αλάπηπμή ηνπο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ην
δεκνηηθφ.177 Ζ Ακαξηψηνπ, ινηπφλ, ηνπνζεηήζεθε πάλσ ζην δήηεκα ηεο ππάξρνπζαο
δνκήο πξνηείλνληαο ηελ επέθηαζε ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο απφ έμη ζε επηά έηε κε
ηελ πξνζζήθε κηαο λεπηαγσγηθήο ηάμεο ζε απηήλ. Ζ πξφηαζή ηεο βξήθε αξθεηνχο
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αληίζεηνπο. πγθεθξηκέλα, ν Δμαξρφπνπινο ήηαλ αληίζεηνο
κε απηήλ ηελ πξφηαζε ηελ νπνία ραξαθηήξηζε σο απαξάδεθηε. Γελ ζπκθσλνχζε κε
ηελ αχμεζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα επηά έηε θαη κάιηζηα πξνο ηα θάησ,
θαζψο ζα ππνρξεψλνληαλ ηα παηδηά λα θνηηνχλ απφ ηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ θάηη
πνπ δελ ήηαλ επηζηεκνληθά θαη παηδαγσγηθά ζσζηφ. Έηζη, ινηπφλ, ν Δμαξρφπνπινο
δελ ζπκθσλνχζε κε ηελ έλσζε ηνπ λεπηαγσγείνπ κε ην δεκνηηθφ ζρνιείν, σζηφζν
ζεσξνχζε ζεκαληηθφ ηνλ ζεζκφ ηνπ λεπηαγσγείνπ αιιά σο απηνηειέο ίδξπκα κε
πξναηξεηηθή θνίηεζε παηδηψλ ειηθίαο 4-6 εηψλ. Με ηελ ίδξπζε λεπηαγσγείσλ σο
απηνηειψλ ηδξπκάησλ ζπκθψλεζε ν Δπάγ. Καθνχξνο θαη ν Γ. Γεσξγαθάθεο.178
Ζ Ακαξηψηνπ ηνπνζεηήζεθε επίζεο θαη ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο κφξθσζεο
ησλ Νεπηαγσγψλ πξνηείλνληαο ζηα Γηδαζθαιεία Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, λα
παξέρεηαη γεληθή κφξθσζε ζε φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο ησλ δηδαζθαιείσλ, ελψ γηα
φζνπο επηζπκνχζαλ λα εξγαζηνχλ θαη σο λεπηαγσγνί πξφηεηλε λα κελ ππάξρεη θακηά
δηάθξηζε νχηε σο πξνο ηνλ ηίηιν νχηε σο πξνο ηε κηζζνδνζία ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο
δαζθάινπο.179 ε απηφ αληίζεηνο ππήξμε θαη πάιη ν Δμαξρφπνπινο, ν νπνίνο
ππνζηήξημε πσο ε εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηνχηαλ ζην λεπηαγσγείν δηέθεξε απφ
απηήλ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα απηφ θαη απαηηνχηαλ εηδηθή κφξθσζε ησλ
λεπηαγσγψλ.180
Χο επηπιένλ αηηία γηα ηελ κεησκέλε έσο θαζφινπ θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζην
ζρνιείν, ε Ακαξηψηνπ αλέθεξε ηελ αλάγθε ησλ γνλέσλ γηα εξγαηηθά ρέξηα.181 Οη
γνλείο πνιιέο θνξέο δελ έζηειλαλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ απηά λα
εξγαζηνχλ ζπκβάιινληαο νηθνλνκηθά ζηελ νηθνγέλεηα, είηε πξνζθέξνληαο βνήζεηα
ζηελ εξγαζία ησλ γνλέσλ ηνπο. Γηα απηφ ε Ακαξηψηνπ ππνζηήξημε πσο πξνθεηκέλνπ
λα ππάξμεη ηαθηηθή θνίηεζε θαη αηζζεηή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ
ζα έπξεπε λα ηεξεζνχλ απζηεξά νη δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 4029/1912 ζχκθσλα κε ηηο
νπνίεο πξνβιεπφηαλ ε απαγφξεπζε ηεο εξγαζίαο παηδηψλ έσο 14 εηψλ, ελψ γηα παηδηά
πνπ εξγάδνληαλ ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπο ζα έπξεπε λα είραλ ζπκπιεξψζεη
ην 10ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.182 Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά δελ ζα ζηέιλνληαλ
ζηελ εξγαζία αιιά ζα θνηηνχζαλ ζηα ζρνιεία.
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Αθφκε, φπσο παξαηεξεί ε Ακαξηψηνπ ε θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ε
έιιεηςε εηδψλ πξψηεο αλάγθεο νδεγνχζε ηηο κεηέξεο λα θξαηνχλ ηα παηδηά ηνπο ζην
ζπίηη ηνλ ρεηκψλα θαη λα ηα ζηέιλνπλ μαλά ζην ζρνιείν ηελ άλνημε. Απηφ είρε σο
απνηέιεζκα ηα παηδηά λα απνπζηάδνπλ απφ ηα καζήκαηα θαη λα κελ κπνξνχλ λα
αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη λα απνξξίπηνληαη. Έλαο, αθφκε, ζεκαληηθφο
ιφγνο απνρήο ησλ παηδηψλ απφ ηελ εθπαίδεπζε ήηαλ θαη ε χπαξμε θάπνηαο αζζέλεηαο
ζηα ίδηα ή κέζα ζηελ νηθνγέλεηα ή θαη έλαο πξφσξνο ζάλαηνο ηνπ ελφο απφ ηνπο δχν
γνλείο. Κάηη πνπ έθαλε αλαγθαία ηελ παξακνλή ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη θαη θπξίσο
ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία.183
Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ησλ νηθνγελεηψλ
θαη πηνζεηψληαο κηα θνηλσληθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο εθπαίδεπζεο,
πξφηεηλε ηελ επέθηαζε ησλ καζεηηθψλ ζπζζηηίσλ, ηα νπνία είραλ μεθηλήζεη ήδε
εθείλε ηε ρξνληά ζε νξηζκέλα ζρνιεία, θαη απνηεινχζαλ έλα ζεηηθφ κέηξν θαη
θίλεηξν πξνθεηκέλνπ λα θνηηνχλ ηα παηδηά ζην ζρνιείν. Αθφκε, ζπλέζηεζε ηελ
παξνρή δσξεάλ βηβιίσλ θαη γξαθηθήο χιεο ζηνπο καζεηέο, αιιά θαη ξνχρα ζηνπο
απφξνπο καζεηέο. Απηά ηα αηηήκαηα πξνέβαιε θαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 1935 ζηε Γπλαηθεία πγθέληξσζε πνπ δηνξγαλψζεθε απφ δηάθνξα
γπλαηθεία ζσκαηεία θαη αθνξνχζε ζηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ (εξγαζηαθά,
πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα, ίζεο επθαηξίεο εθπαίδεπζεο).184
Αλαθέξζεθε, επίζεο, ζηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ θαηά ηφπνπο ζρνιηθψλ
εθνξεηψλ, θαζψο ήηαλ απηέο πνπ βξίζθνληαλ ζε άκεζε επαθή κε ηελ θνηλσλία θαη
έηζη ήηαλ ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ πνηεο νηθνγέλεηεο αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο θαζψο
θαη πνηεο είραλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα φπνπ ρξεηαδφηαλ.
Δπνκέλσο, έβξηζθαλ ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ νη
πφξνη κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ρνξψλ, γηνξηψλ, εξάλσλ θαη δσξεψλ.185
Γεληθφηεξα ε Ακαξηψηνπ πίζηεπε πσο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ ήηαλ ζεκαληηθφ λα ππάξμεη ζπλεξγαζία ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ηεο
θνηλσλίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, αλαθέξζεθε ζηε ζπκβνιή ηνπ δαζθάινπ αιιά θαη ησλ
θαηά ηφπνπο επηζεσξεηψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ηεο γλψκεο ηεο
θνηλσλίαο γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ. πσο ππνζηήξημε, ν θάζε επηζεσξεηήο ζα
έπξεπε λα ππνδεηθλχεη ηνπο ηξφπνπο θαηαπνιέκεζεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ε
εθαξκνγή ηνπο ζα έπξεπε λα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο, ηνπο γνλείο
θαη ηελ θνηλσλία νιφθιεξε.186
ζνλ αθνξά ζηα αζηηθά θέληξα φπνπ ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία ήηαλ
εληνλφηεξε, ρξεηαδφηαλ επηπιένλ θαη ε ηήξεζε ηνπ λφκνπ αθελφο σο πξνο ηελ
εξγαζία ησλ αλειίθσλ θαη αθεηέξνπ σο πξνο ηελ ππνρξεσηηθή θνίηεζε.
Αλαθεξφκελε ζηα κεγάια πνζνζηά αλαιθάβεησλ πνπ ζεκεηψλνληαλ ζηα εξγνζηάζηα
ππνζηήξημε πσο πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ν αλαιθαβεηηζκφο ζα έπξεπε λα
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ιεθζεί λνκνζεηηθή ξχζκηζε ψζηε λα πξνζιακβάλνληαη σο εξγάηεο κφλν φζνη είραλ
απνιπηήξην δεκνηηθνχ, θάηη ζην νπνίν ζπκθσλνχζε θαη ν Δμαξρφπνπινο, ελψ φζνη
είραλ πξνζιεθζεί θαη ηχραηλαλ λα είλαη ζρνιηθήο ειηθίαο, έπξεπε λα θνηηνχλ
παξάιιεια ζε εηδηθφ ζρνιείν κέρξη λα απνθηήζνπλ ηε κφξθσζε εθείλε πνπ
παξερφηαλ ζην δεκνηηθφ. Πξφηεηλε, ινηπφλ, ηελ ίδξπζε εκεξήζησλ ζρνιείσλ, ρσξίο
κείσζε κηζζνχ θαηά ηηο ψξεο θνίηεζεο, ηα νπνία ζα εμππεξεηνχζαλ δχν ζθνπνχο.
Απφ ηε κηα πιεπξά, ζα ζπλέβαιαλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη απφ
ηελ άιιε έρνληαο επαγγεικαηηθφ ραξαθηήξα ζα βνεζνχζαλ ηνπο καζεηέο λα
απνθηήζνπλ θάπνηεο γλψζεηο ζρεηηθέο κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ αζθνχζαλ.187
Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα αιιάμεη ε ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηελ αμία ηνπ
ζρνιείνπ θαη παξάιιεια λα δηεπθνιπλζνχλ φζνη γνλείο απαζρνινχζαλ ηα παηδηά ηνπο
ζε δηθέο ηνπο εξγαζίεο πξφηεηλε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν δε ζα ππήξρε ιφγνο λα κελ ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν
θαη έηζη ζα κεησλφηαλ ην πνζνζηφ ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ. πσο επεζήκαλε ν
Παπαλδξένπ, είρε γίλεη πξνζπάζεηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θαζψο είρε ήδε
ξπζκηζηεί λνκνζεηηθά ε ρξνληθή πξνζαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηηο ηνπηθέο
αλάγθεο, κε ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηαθνπψλ ησλ ζρνιείσλ. Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζα έπαηδε θαη ε
θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ δαζθάισλ, ε ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχληαλ ψζηε λα
ελδπλακψζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε ζρεηηθά κε ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο παηδηθήο
κφξθσζεο.188
Ζ Ακαξηψηνπ αλαθέξζεθε επίζεο θαη ζηνλ αλαιθαβεηηζκφ πνπ εληνπηδφηαλ
ζηε κεηαζρνιηθή ειηθία, θάηη πνπ απαηηνχζε ηε ιήςε ηζρπξφηεξσλ κέηξσλ. Γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ηνπ αληξηθνχ θχινπ ζεσξνχζε πσο ε κφλε
επθαηξία λα απνθηήζνπλ ηα αγφξηα γλψζεηο γξαθήο θαη αλάγλσζεο ήηαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο ζεηείαο. ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ, αλαθέξεη, πσο εθείλε
ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγνχζαλ κφλν 18 λπρηεξηλέο ζρνιέο, θαζψο ιφγσ νηθνλνκηθψλ
δπζρεξεηψλ δελ ηδξχζεθαλ άιιεο ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο. Δπνκέλσο, ε
Ακαξηψηνπ πξφηεηλε νη δάζθαινη νη νπνίνη εμέηηαλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία,
παξάιιεια λα κνξθψλνπλ θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Σν δήηεκα «ζρνιείνζηξαηφο» είρε απαζρνιήζεη θαη ηνλ Κνπληνπξά, ν νπνίνο ππνζηήξηδε πσο ζα έπξεπε
λα αθηεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζηε κφξθσζε ησλ ζηξαηησηψλ ηνπιάρηζηνλ κηα ψξα
ηελ εκέξα, λα δεκηνπξγεζνχλ δηάθνξεο ηάμεηο θαη σο δάζθαινη λα νξηζζνχλ φζνη
δάζθαινη ππεξεηνχζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζην ζηξαηφ.189 Χο επηπιένλ κέηξν ε
Ακαξηψηνπ πξφηεηλε λα ηεζεί σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απφιπζεο απφ ηνλ ζηξαηφ
ε επηηπρήο ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε θαηνρή ηεο
ζηνηρεηψδνπο κφξθσζεο κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο ζεηείαο κέρξη ηελ απφθηεζε
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απηήο. Παξά ηελ απζηεξφηεηα απηνχ ηνπ κέηξνπ, ε Ακαξηψηνπ πίζηεπε πσο ε
ζέζπηζή ηνπ ζα ζπλέβαιε ζηελ θαζηέξσζε ηεο ηαθηηθήο θνίηεζεο ζην δεκνηηθφ
ζρνιείν, θαζψο νη γνλείο ζα πξνηηκνχζαλ λα ζηεξεζνχλ ηα παηδηά ηνπο φηαλ απηά ζα
βξίζθνληαλ ζε κηθξή ειηθία θαη φρη ηελ επνρή πνπ ζα ήηαλ ζην ζηξαηφ, ζε κηα ειηθία
δειαδή, πην παξαγσγηθή.190 ρεηηθά κε απηήλ ηελ πξφηαζε ηνπνζεηήζεθε ν
Δμαξρφπνπινο, ν νπνίνο αληηπξφηεηλε απφ ην 1936 λα πξνβιέπεηαη κείσζε ηεο
ζεηείαο φζσλ είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο έσο έλα εμάκελν,
ελψ γηα φζνπο ζηξαηηψηεο εθηίνπλ ηε ζεηεία ηνπο θαη δελ έρνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο
γλψζεηο λα δηδάζθνληαη απφ κία ψξα αλάγλσζε, γξαθή θαη αξηζκεηηθή, ρσξίο λα
ζέηεη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απφιπζεο απφ ην ζηξαηφ ηελ επηηπρή ηνπο
ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο.191
Χο επηπιένλ κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ
πξφηεηλε αθελφο ηελ ππνρξέσζε ησλ εξγνδνηψλ λα ζηέιλνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο
ζηα ζρνιεία πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο θαη αθεηέξνπ ηε
δεκηνπξγία επηκνξθσηηθψλ ζρνιείσλ κε ζθνπφ ηελ επαγγεικαηηθή κφξθσζε κε
παξάιιειε παξνρή ζηνηρεησδψλ γλψζεσλ γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζηνπο
αλαιθάβεηνπο. Σα ζρνιεία απηά ζα ήηαλ ππνρξεσηηθά γηα ηνπο καζεηέο άλσ ησλ 14
εηψλ. ε πεξηνρέο πνπ δε ζα ήηαλ δπλαηή ε ίδξπζή ηνπο πξφηεηλε ηελ νξγάλσζε
επηκφξθσζεο θαη φπνπ απηή δελ ζα ήηαλ δπλαηή ζπλέζηεζε ηελ ίδξπζε κεηαβαηηθψλ
επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ ζηα νπνία ζα ππήξρε θαη ηκήκα γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο.192
Με ηελ πξφηαζε απηή ζπκθψλεζε ν βψινο, ν νπνίνο ππνζηήξημε ηελ νξγάλσζε ηεο
ηερληθήο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, αλαθέξνληαο πσο ν εξγνδφηεο ζα έπξεπε λα
είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηηξέπεη ζηνλ εξγαδφκελν ρσξίο κείσζε κηζζνχ λα
παξαθνινπζεί καζήκαηα. χκθσλνο ήηαλ θαη ν Δμαξρφπνπινο, ν νπνίνο ηφληζε πσο
ζα έπξεπε λα κεξηκλήζνπλ νη εξγνδφηεο ψζηε λα κάζνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε νη
αλαιθάβεηνη εξγάηεο ηνπο.193
Δπίζεο, ε Ακαξηψηνπ ηνπνζεηήζεθε ζρεηηθά κε ζηηο λπρηεξηλέο ζρνιέο νη
νπνίεο είραλ ηδξπζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ππνζηεξίδνληαο πσο
ε πνιηηεία ζα έπξεπε λα ιάβεη κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηηο ππάξρνπζεο αιιά
θαη λα εληζρχζεη ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη
επηκνξθσηηθά ζρνιεία.194 Ζ ίδξπζε λπρηεξηλψλ ζρνιείσλ είρε ζεζπηζηεί κε ηνλ Νφκν
4397 ηνπ 1929 «Πεξί ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο». ηφρνο ήηαλ ε εθκάζεζε
αλάγλσζεο, γξαθήο θαη αξηζκεηηθήο, φπσο επίζεο θαη ε παξνρή ζηνηρεησδψλ
επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο ζηα άηνκα πνπ είραλ
μεπεξάζεη ην πξνβιεπφκελν φξην ειηθίαο πνπ νξηδφηαλ γηα ηε θνίηεζε ζην
δεκνηηθφ.195 κσο, παξά ην γεγνλφο φηη ν αξηζκφο ησλ λπρηεξηλψλ ζρνιείσλ είρε
απμεζεί απφ 62 πνπ ήηαλ ην 1927-1928 ζε 82 ην 1931-1932, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ
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είρε κεησζεί απφ 7.007 πνπ ήηαλ ην 1927-1928 ζε 6.819 ην 1931-1932.196 Γηα απηφ
θαη πξνηείλεη ηε ιήςε κέηξσλ θαη παξνρψλ, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο
καζεηηθήο δηαξξνήο.
Ζ Ακαξηψηνπ αλαθέξζεθε θαη ζηνλ γπλαηθείν πιεζπζκφ, φπνπ εληνπηδφηαλ
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ. Πξάγκαηη, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ην πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ γπλαηθψλ βξηζθφηαλ ζε
πνιχ πςειφ επίπεδν, θαζψο ην 1928 ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ γηα
άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ αλεξρφηαλ γηα ηνπο άληξεο ζην 25,87%, ελψ γηα ηηο
γπλαίθεο ην πνζνζηφ έθηαλε ην 63,48%.197
Αλέθεξε, ινηπφλ, πσο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άληξεο νη νπνίνη είραλ ηελ
επθαηξία λα κνξθσζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο ζεηείαο, νη γπλαίθεο
δελ είραλ αλάινγε επθαηξία. Έηζη, σο ιχζε πξφηεηλε ζηα επηκνξθσηηθά θαη λπρηεξηλά
ζρνιεία πνπ ππήξραλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νη γπλαίθεο, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ
ίδηα απηέο ήηαλ πνπ είραλ πεξηζζφηεξν αλάγθε ηελ αλάγλσζε θαη ηελ γξαθή, γηαηί
κέζα απφ ηε δηθή ηνπο κνξθσηηθή αλχςσζε ζα αλπςσλφηαλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν
νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο.198 Μάιηζηα ε ίδηα ππνζηήξηδε πσο ε γπλαίθα αθφκε θαη
γηα ηνλ ξφιν ηεο σο ζπδχγνπ θαη κεηέξαο ρξεηαδφηαλ ηε κφξθσζε. Τπνζηήξηδε κηα
κφξθσζε πνπ ζα έθαλε ηε γπλαίθα πλεπκαηηθά θαη πιηθά αλεμάξηεηε, κε δπλαηή
ζέιεζε, πεξήθαλε γηα ην είλαη ηεο, θαζψο έηζη ζα απνηεινχζε γηα ηνλ άληξα ηνλ
«θαιύηεξν ζύληξνθν θαη ζπλεξγάηε».199 Χο επηπιένλ κέηξν αληηκεηψπηζεο ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ έζεζε θαη ην δήηεκα ηεο θνηλσληθήο ζεηείαο, κε βάζε ην νπνίν νη
κνξθσκέλεο γπλαίθεο ζα ζπλέβαιαλ ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ,
ζπκκεηέρνληαο ζηηο δξάζεηο ηεο ζρνιηθήο πξφλνηαο, αιιά θαη ζηελ ίδξπζε
επηκνξθσηηθψλ ζρνιείσλ. Ζ θνηλσληθή ζεηεία ζα έπξεπε λα είλαη ππνρξεσηηθή γηα
έλα εμάκελν γηα θνξίηζηα ειηθίαο απφ 17 κέρξη 20 εηψλ, πνπ έπξεπε λα είλαη
νηθνλνκηθά αλεμάξηεηα. Οη επηθεθαιείο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ ηεο θνηλσληθήο
ζεηείαο ζα έπξεπε λα ήηαλ θάηνρνη ηνπιάρηζηνλ πηπρίνπ δαζθάιαο ή λα είραλ
απνδεδεηγκέλε θνηλσληθή δξάζε.200 Παξάιιεια, ππνζηήξημε ηελ ίδξπζε ρνιήο
Κνηλσληθήο Πξφλνηαο θαη Αληηιήςεσο, πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεχεηαη νξηζκέλνο
αξηζκφο γπλαηθψλ ν νπνίνο ζα ζηειέρσλε αιιά θαη ζα δηεχζπλε ηνπο νξγαληζκνχο ηεο
θνηλσληθήο ζεηείαο ζε φιε ηελ Διιάδα, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ, ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζζηηίσλ, ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ
παηδηθψλ εμνρψλ, ηελ πεξίζαιςε ησλ απφξσλ καζεηψλ θαη ηελ εμχςσζε ηνπ
ειιεληθνχ ιανχ.201 Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, ε παηδαγσγφο λα έρεη κηα έληνλε
θνηλσληθή πξνζέγγηζε ζην δήηεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ.
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Πξφηεηλε επίζεο, εθηφο απφ ηηο Οηθνθπξηθέο ζρνιέο πνπ είραλ ήδε ζεζπηζηεί
κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929, ηελ ίδξπζε κεηαβαηηθψλ νηθνθπξηθψλ ζρνιψλ, ζηηο
νπνίεο ε θνίηεζε ζα ήηαλ ππνρξεσηηθή, ζα δηέζεηαλ ηκήκα αλαιθάβεησλ θαη ζα
παξείραλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ θνίηεζεο. Απηέο ζα νδεγνχζαλ ζηελ εμχςσζε ηεο
γπλαίθαο αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο ιατθήο εθπαίδεπζεο.202
πλέζηεζε ηέινο, θαη ηελ ίδξπζε θνηλνηηθψλ θαη ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ, νη
νπνίεο ζα ηδξχνληαλ ζε θάζε ζρνιείν θαη θνηλφηεηα κε ζθνπφ ε θνηλσλία λα
εθηηκήζεη ηελ αμία ηνπ βηβιίνπ, λα κνξθσζεί αιιά θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη
γνλείο ηε ζεκαζία ηεο ηαθηηθήο θνίηεζεο έηζη ψζηε λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην
ζρνιείν.203
χκθσλα κε ηελ Ακαξηψηνπ, ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ είλαη ε ζρνιηθή αληίιεςε θαη ε πξφλνηα. ην επίθεληξν ηεο
θξνληίδαο ζα έπξεπε λα βξίζθεηαη ην παηδί. Έηζη, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ε
παηδαγσγηθή επηζηήκε θαη νη άιιεο επηζηήκεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ άλζξσπν ζα
έπξεπε λα δψζνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζηα παηδηά ηφζν απφ παηδαγσγηθή φζν
θαη απφ ηαηξηθή άπνςε.204
Έηζη, ινηπφλ, αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ζπζζηηίσλ, ηα νπνία είραλ
ήδε θαζηεξσζεί σο κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ππνζηηηζκνχ ησλ καζεηψλ, φπσο
επίζεο θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ δηδαθηεξίσλ, θαηάιιεια
νξγαλσκέλσλ, ηα νπνία ζα ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζηελ πγεία ησλ καζεηψλ, ζα
εμαζθάιηδαλ άλεζε ρψξνπ θαη θαιχηεξε αηζζεηηθή. Γηα απηφ θαη επηζπκεί ηελ
γελίθεπζή ηνπο θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζή ηνπο.205
εκαληηθή, επίζεο, γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ παηδηψλ ζεσξνχζε
θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζρνιηθψλ ινπηξψλ αλαθέξνληαο ηε ζπκβνιή ηεο ηδησηηθήο
πξσηνβνπιίαο ζην πιαίζην απηφ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο δηεχζπλζεο ηεο ρνιηθήο
Τγηεηλήο.206
Σέινο, αλαθέξζεθε θαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ησλ ππαίζξησλ ζρνιείσλ,
πξεβαληνξίσλ, καζεηηθψλ ηαηξείσλ, ζρνιείσλ ηπθιψλ, ζρνιείσλ γηα παηδηά κε
πξνβιήκαηα, ηα νπνία πξνβιέπνληαλ κε ηελ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929. Ηδξχκαηα,
φκσο, πνπ γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο απαηηνχληαλ νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ αδπλαηνχζε
ην θξάηνο λα εμαζθαιίζεη. Γηα απηφ ε Ακαξηψηνπ πξνηείλεη λα επεθηαζεί ε ηαηξηθή
ππεξεζία ησλ ζρνιείσλ ή λα εληζρπζεί κε γηαηξνχο, έηζη ψζηε λα ππάξμεη ζπλεξγαζία
κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο επηζεσξεηέο, θάηη πνπ ίζσο ζα ζπλέβαιε θαη ζηελ
ελίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε ηελ ζρνιηθή πξφλνηα ησλ δηαθφξσλ
νξγαλψζεσλ, ζπιιφγσλ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ.207 Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο παξά ην
γεγνλφο φηη ε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 πξνέβιεπε κεηαμχ άιισλ ηελ ίδξπζε εηδηθψλ
ζρνιείσλ, απηά δελ ηδξχζεθαλ παξά κφλν ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ηελ πεξίνδν ηεο
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δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά, απφ ηε Ρφδα Ηκβξηψηε.208 Αλάινγν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο είραλ δείμεη θαη νη γπλαηθείεο νξγαλψζεηο ηνπ
Μεζνπνιέκνπ. Δπεδίσθαλ κέζα απφ ηε δξάζε ηνπο ηελ νξγάλσζε παηδηθψλ εμνρψλ
θαη ππαίζξησλ ζρνιείσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ παηδηψλ
ηφζν απφ ηαηξηθή φζν θαη απφ παηδαγσγηθή άπνςε, ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο
πξφλνηαο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο θαη ηελ εθαξκνγή φισλ
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ γηα ηελ παηδηθή εξγαζία κε ζθνπφ ηελ
θαηαπνιέκεζή ηεο.209
Έλα άιιν δήηεκα ην νπνίν απαζρφιεζε ηελ Ακαξηψηνπ, ήηαλ απηφ ηεο
Γεσξγηθήο εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζπδεηήζεθε ζηελ Γ΄ πλεδξία ζηηο 7 Οθησβξίνπ
ηνπ 1931 κε ζέκα ηνλ «Καζνξηζκό ησλ ζπκθώλσο πξνο ηαο αλάγθαο ηεο ρώξαο
απαηηνύκελσλ ζρνιείσλ». πγθεθξηκέλα, ζπκκεηείρε ζηελ επηηξνπή κειέηεο γηα ην
ζέκα πνπ αθνξνχζε ζηα ζρνιεία Γεσξγηθήο Παηδείαο.210 Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ
γεσξγηθή εθπαίδεπζε είρε εθδεισζεί ήδε απφ ηηο απαξρέο ηεο ζχζηαζεο ηνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο, φηαλ ην 1829 ν Η. Καπνδίζηξηαο είρε ηδξχζεη έλα είδνο γεσξγηθνχ
ζρνιείνπ ζηελ Σίξπλζα, κηα πξνζπάζεηα φκσο πνπ, φπσο θαη φζεο επηρεηξήζεθαλ ηνλ
19ν αηψλα, δελ επδνθίκεζε. Χζηφζν ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηε γεσξγηθή εθπαίδεπζε
ζπλερίζηεθε κε ηα πξψηα θαηψηεξα γεσξγηθά ζρνιεία λα ηδξχνληαη ην 1914, φηαλ
ζηελ θπβέξλεζε βξηζθφηαλ ν Δι. Βεληδέινο, ελψ ζε πην ζπζηεκαηηθή βάζε
νξγαλψζεθαλ ην 1920 κε ηνλ λφκν 2203 «πεξί θαηψηεξσλ γεσξγηθψλ ζρνιείσλ»,
ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν δηαθξίλνληαλ ζε γεληθά θαη εδηθά.211 Ζ ίδξπζε θαηψηεξσλ
επαγγεικαηηθψλ ζρνιείσλ θαη κέζσλ ζρνιψλ πξνβιεπφηαλ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή
κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 θαη ζπγθεθξηκέλα εκπνξηθψλ, γεσξγηθψλ, βηνηερληθψλ θαη
νηθνθπξηθψλ.212 Απφ ην 1920 κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ηδξχζεθαλ
είθνζη θαηψηεξα γεσξγηθά ζρνιεία, πνιιά απφ ηα νπνία δελ ιεηηνχξγεζαλ ή
θαηαξγήζεθαλ ιφγσ έιιεηςεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ, δηδαθηεξίσλ θαη κεησκέλεο
πξνζέιεπζεο καζεηψλ θαη κφλν ηξεηο κέζεο γεσξγηθέο ζρνιέο ζηε Λάξηζα, ηε
Θεζζαινλίθε θαη ηελ Πάηξα.213 Λακβάλνληαο θαλείο ππφςε ηνλ αξηζκφ ησλ
εκπνξηθψλ ζρνιψλ πνπ ηδξχζεθαλ εθείλε ηελ πεξίνδν, παξαηεξεί πσο ην θξάηνο
έδσζε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε απηέο ηηο ζρνιέο θαη ιηγφηεξν ζηηο γεσξγηθέο παξά ην
γεγνλφο πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ αγξνηηθφο.214
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ε απηφ ην γεγνλφο επηθεληξψζεθε ε εηζήγεζε ηνπ . Παπαλδξένπ, Γηεπζπληή
ηεο Αλψηαηεο Γεσπνληθήο ρνιήο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην φηη ζηελ Διιάδα,
παξφιν πνπ ήηαλ κηα ρψξα κε πςειφ πνζνζηφ αλζξψπσλ πνπ απαζρνινχληαλ ζηε
γεσξγία, δελ ππήξρε αλάινγνο εθπαηδεπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Έηζη, ινηπφλ,
πξφηεηλε κεηαμχ άιισλ ην δεκνηηθφ ζρνιείν εθηφο απφ ηε γεληθή κφξθσζε λα ιάβεη
θαη έλαλ γεσξγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.215 Πάλσ ζηελ πξφηαζε απηή ηνπνζεηήζεθε θαη ε
Μαξία Ακαξηψηνπ, ε νπνία αλέθεξε πσο γηα λα επηηχρεη ε γεσξγηθή εθπαίδεπζε ζα
έπξεπε πξψηα ν ίδηνο ν ιαφο λα επηζπκεί λα παξακείλεη γεσξγηθφο. πσο παξαηεξεί,
νη αγξφηεο αλαδεηνχζαλ λα κάζνπλ ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηα
πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαλ ζηελ εξγαζία ηνπο. ζνλ αθνξά ζηνλ γεσξγηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ . Παπαλδξένπ, ε
Ακαξηψηνπ ζπκθψλεζε, αλαθέξνληαο κάιηζηα σο παξάδεηγκα θάπνηα ζρνιεία πνπ
γλψξηδε, ζηα νπνία καδί κε ηε γεληθή κφξθσζε θαιιηεξγνχζαλ ζηα παηδηά ην
γεσξγηθφ πλεχκα. Χζηφζν, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα φια ηα παξαπάλσ ζεσξνχζε ηελ
χπαξμε γεσπφλσλ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλσλ, νη νπνίνη ζα ήηαλ πξνζηηνί ζηνλ
γεσξγφ θαη ζα ηνπ ελέπλεαλ εκπηζηνζχλε ψζηε ζηαδηαθά λα δερφηαλ ηε γεσξγηθή
εθπαίδεπζε.216 Αλάινγε άπνςε είρε εθθξάζεη θαη ν Κνπληνπξάο, ν νπνίνο
ζπκθσλνχζε κε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο, αιιά
ρσξίο λα κεηαηξαπεί ν ζθνπφο ηνπ, θάηη πνπ απαηηνχζε πξνζαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο. Γειαδή, ην πξφγξακκα θαη ε κέζνδνο
ζα έπξεπε λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια αλάινγα κε ην αλ ε θάζε πεξηνρή ήηαλ
γεσξγηθή, εκπνξηθή, λαπηηθή θ.η.ι.217
Σν γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ ηεο Ακαξηψηνπ γηα ηελ αγξνηηθή εθπαίδεπζε είρε
εθθξαζηεί θαη άιιεο θνξέο, φπσο ζε κηα δηάιεμε πνπ είρε παξαρσξήζεη έλα ρξφλν
πξηλ (1930) ζηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία, φπνπ επηζεκαίλνληαο ηελ αδηαθνξία ηεο
θνηλσλίαο απέλαληη ζηα αγξνηηθά δεηήκαηα πξφηεηλε ηελ αλάγθε εθπαηδεπηηθήο
αλαδηακφξθσζεο, ψζηε λα ππάξμεη έλα αγξνηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηε
ζπλεξγαζία εηδηθψλ θαη πνιηηείαο, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ αγξνηηθψλ
πιεζπζκψλ, ηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο ησλ αγξνηηζζψλ θαη ηελ αλάγθε λα
επαηζζεηνπνηεζεί ε θνηλσλία απέλαληη ζε απηφ ην δήηεκα. Δπίζεο, αλαθέξζεθε θαη
ζην πεξηνδηθφ «Αγξνηηθή Εσή», ζέινληαο λα ηνλίζεη ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη νη
αγξνηηθέο γλψζεηο λα πξνζθέξνληαη εθιατθεπκέλεο, ψζηε λα είλαη θαηαλνεηέο θαη
πξνζηηέο ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ.218 Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ γεσξγηθή εθπαίδεπζε
ησλ γπλαηθψλ είρε εθθξαζηεί θαη απφ ηνπο θεκηληζηηθνχο ζπιιφγνπο ηνπ
Μεζνπνιέκνπ θάηη πνπ γίλεηαη θαλεξφ απφ ηε ζρεηηθή αξζξνγξαθία ηνπο αιιά θαη
απφ ηελ ζχληαμε ππνκλεκάησλ ηα νπνία θαηέζεηαλ ζηελ θπβέξλεζε ζηα νπνία
εμέθξαδαλ ηηο ζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ γεσξγηθή κφξθσζε ησλ γπλαηθψλ.219
215

Αλώηαηνλ Δθπαηδεπηηθόλ πκβνύιηνλ, 86–87.
ην ίδην, 129.
217
Γεκαξάο, Κιείζηε ηα ζρνιεία, 247–48.
218
Αζελά Γατηάλνπ-Γηαλληνχ, «Γηαιέμεηο», Διιελίο, ηρ. 1 (1930): 22.
219
Μαξία βψινπ, «Γεσξγηθή νηθνθπξηθή κφξθσζε», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο 3, ηρ. 31 (1926); «Σν
ζπλέδξην ηεο Γηδαζθαιηθήο Οκνζπνλδίαο θαη ε γεσξγηθή κφξθσζε», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο 4, ηρ. 45
216

48

Τπνζηήξηδαλ πσο ε γεσξγηθή νηθνθπξηθή κφξθσζε ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ
πξνεηνηκαζία ηεο γπλαίθαο αγξφηηζζαο γηα ηα θαζήθνληά ηεο ηφζν σο παξαγσγνχ
φζν θαη σο λνηθνθπξάο.220 Σφληδαλ, κάιηζηα, θαη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ έπξεπε λα
δηαδξακαηίζνπλ νη δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο αθελφο ζηελ ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο
ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δσήο ηεο αγξφηηζζαο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θαη αθεηέξνπ ζηελ
αθχπληζε ηεο αγξφηηζζαο, ψζηε λα δεηά ε ίδηα ηελ κφξθσζή ηεο.221
Σε ζπνπδαία ζπκβνιή ηεο Ακαξηψηνπ ζην δήηεκα ηεο γεσξγηθήο κφξθσζεο
απνδεηθλχεη θαη ην γεγνλφο φηη ε Έλσζε Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ ηνπ Ννκνχ
Ζξαθιείνπ είρε αλαθεξχμεη ηνλ Μάξηην ηνπ 1929 ηελ ίδηα ηελ Μαξία Ακαξηψηνπ
φπσο θαη ηελ αδεξθή ηεο νθία «Αδειθάο ηνπ Αγξφηνπ», φπσο αλαθέξζεθε ζε
πξνεγνχκελν θεθάιαην.222
Σέινο, ε Ακαξηψηνπ ζπκκεηείρε θαη ζηε ΗΒ΄ πλεδξίαζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21 Οθησβξίνπ ηνπ 1931 θαη αθνξνχζε ζε ζπδήηεζε ζρεηηθά
κε ην ζέκα ησλ ζρνιείσλ γεληθήο κφξθσζεο. ε απηήλ ηνπνζεηήζεθε πάλσ ζηε
γλψκε πνπ εμέθξαζε ν Πατδνχζεο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζην δήηεκα ηνπ
πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ αθνινπζνχζαλ γπκλαζηαθέο ζπνπδέο κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο εμαζθάιηζε.223 Ζ Ακαξηψηνπ ππνζηήξημε ηε
γλψκε ηνπ Πατδνχζε θαη αλέθεξε πσο κηα αλνξγάλσηε Μέζε Δθπαίδεπζε παξάγεη
αθαηάξηηζηνπο λένπο. Απηφ πνπ πξφηεηλε ήηαλ ε θαηάξγεζε θάπνηνπ αξηζκνχ
γπκλαζίσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο ηεο δεκηνπξγίαο ζηε ζέζε ηνπο άιισλ
επαγγεικαηηθψλ ζρνιψλ κε βάζε ηα θαηά ηφπνπο ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ. Άπνςε
ηελ νπνία εμέθξαζαλ θαη άιινη ζπκκεηέρνληεο. Δπεζήκαλε, φκσο, ηελ αλάγθε νη
νηθνλνκηθνί πφξνη πνπ ζα εμαζθαιίδνληαλ απφ ηελ ελδερφκελε θαηάξγεζε ησλ
γπκλαζίσλ λα επελδπζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε.224 Σελ κεησκέλε νηθνλνκηθή ελίζρπζε
ηεο παηδείαο απφ ην θξάηνο είρε επηζεκάλεη επαλεηιεκκέλα ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο
ζεσξψληαο ηελ σο κηα απφ ηεο αηηίεο ηελ ππνβάζκηζεο ηεο παηδείαο γεληθφηεξα. Ο
Πατδνχζεο κάιηζηα, ζηελ εηζήγεζή ηνπ αλαθέξζεθε ζηηο ρακειέο νηθνλνκηθέο
δαπάλεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ παηδεία ζπγθξηηηθά κε άιιεο βαιθαληθέο ρψξεο, φπσο ε
Βνπιγαξία, ε εξβία, ε Ρνπκαλία, ε Σνπξθία.225 Δπίζεο, ε Ακαξηψηνπ αλαθέξζεθε
θαη ζηα Αλψηεξα Παξζελαγσγεία, ηα νπνία πξφηεηλε λα κεηαβιεζνχλ ζε πξαθηηθέο
κέζεο ζρνιέο, νη νπνίεο ζα είραλ πξνζαλαηνιηζκφ αλάινγν πξνο ηηο ηνπηθέο αλάγθεο
θαη ζα παξείραλ πξαθηηθή αιιά θαη γεληθή κφξθσζε ζηηο γπλαίθεο κε ζθνπφ ηελ

(1927); Αχξα Θενδσξνπνχινπ, «Σν ππφκλεκα ηνπ πλδέζκνπ γηα ηε γεσξγηθή εθπαίδεπζε», Ο
Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο 4, ηρ. 45 (1927); «Ζ γεσξγηθννηθπξηθή κφξθσζε», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο 4, ηρ.
53 (1927); «Ζ γεσξγηθν-νηθνθπξηθή κφξθσζε ηεο Διιελίδαο: Σν ππφκλεκα ηνπ .Γ.Γ.», Ο Αγώλαο
ηεο Γπλαίθαο 5, ηρ. 88 (1929); Οιπκπία Κνθθέβε, «Ζ ζεκαζία ηεο γεσξγηθήο εθπαηδεχζεσο ηεο
γπλαίθαο», Διιελίο 15, ηρ. 4 (1935): 83–84.
220
βψινπ, «Γεσξγηθή νηθνθπξηθή κφξθσζε».
221
Αχξα Θενδσξνπνχινπ, «Γηα ηελ Διιελίδα ρσξηάηηζζα», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο 4, ηρ. 45 (1927).
222
Αξρείν Μ. Ακαξηψηε.
223
Αλώηαηνλ Δθπαηδεπηηθόλ πκβνύιηνλ, 351.
224
ην ίδην, 383–85.
225
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άζθεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο ξφινπ.226 Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 θαηήξγεζε ηα
αζηηθά ζρνιεία ηνπ 1913 θαη επαλέθεξε ηελ ίδξπζε Αλψηεξσλ Παξζελαγσγείσλ
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ην αίηεκα ηεο κφξθσζεο ησλ θνξηηζηψλ πνπ δελ
ελδηαθέξνληαλ γηα αλψηεξεο ζπνπδέο. Χζηφζν, ε επαλαθνξά ησλ Αλψηεξσλ
Παξζελαγσγείσλ δεκηνχξγεζε αξθεηέο αληηδξάζεηο, νη νπνίεο απνδείρζεθαλ ηειηθά
εχζηνρεο, θαζψο ε επηινγή ησλ καζεηξηψλ ζηξάθεθε πξνο ηα γπκλάζηα, εκηγπκλάζηα
θαη ζηα πξαθηηθά ιχθεηα θαη πνιχ ιηγφηεξν ζηα Αλψηεξα Παξζελαγσγεία.227
Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο ε Ακαξηψηνπ κέζα απφ ηελ θαίξηα απηή ζέζε ηεο
πξνζπάζεζε λα έρεη ελεξγφ ξφιν ζηα εθπαηδεπηηθά δξψκελα. Θεσξψληαο ζεκαληηθή
ηε κφξθσζε θαη ησλ δχν θχισλ επηθεληξψζεθε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ ηεο ζρνιηθήο θαη κεηαζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηνπ γπλαηθείνπ
πιεζπζκνχ πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ ζα θαζηζηνχζαλ πεξηνξηζκέλε ηε
ζρνιηθή δηαξξνή, φπσο επίζεο ζα έδηλαλ θαη ηελ επθαηξία ζε άηνκα κεγαιχηεξεο
ειηθίαο λα απνθηήζνπλ ηηο ζηνηρεηψδεηο γλψζεηο. πγθεθξηκέλα, πξφηεηλε ηελ
επέθηαζε κέηξσλ πνπ είραλ ήδε ζεζπηζηεί κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929, πξφηεηλε
ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ιχζε ζην θαηλφκελν ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ, ελψ πξνρψξεζε θαη ζε πξνηάζεηο γηα ηελ αλαδηακφξθσζε ηεο
δνκήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο, πξφηεηλε ιχζεηο γηα ηελ ελδπλάκσζε
ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο κε ζηφρν αθελφο ηε κείσζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη
αθεηέξνπ ηε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ, βαζηθφ αίηεκα θαη ησλ
θεκηληζηηθψλ νξγαλψζεσλ.
4.2 Σν άδνμν ηέινο κηαο αλαλεσηηθήο πξνζπάζεηαο
ηηο εθινγέο ηνπ 1932 ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ εηηήζεθε θαη ηελ εμνπζία
αλέιαβε ην Λατθφ Κφκκα ηνπ Παλαγή Σζαιδάξε. ηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1932 ν Π.
Σζαιδάξεο έπεηηα απφ κηα ζπλεδξίαζε κε ζέκα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Τπνπξγείνπ
Παηδείαο πξνρψξεζε ζε δειψζεηο κε ηηο νπνίεο αλαθνίλσζε φηη ε θπβέξλεζε ζα
πξνέβαηλε ζε ζπγρψλεπζε ησλ ηξηψλ ζπκβνπιίσλ ηεο εθπαίδεπζεο ζε έλα,
απνηεινχκελν απφ επηά κφληκα κέιε, δχν αηξεηά θαη ηξεηο θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ.
Αλέθεξε πσο ε ζπγρψλεπζε απηή ζα γηλφηαλ αθελφο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαη
αθεηέξνπ πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο. Τπνζηήξημε επίζεο πσο ε
ζπγρψλεπζε απηή αλαγθαζηηθά ζα απνκάθξπλε θάπνηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, σζηφζν κέιεκα ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ λα κελ απνκαθξπλζνχλ νη
θαιύηεξνη.228
Ο Παπαλαζηαζίνπ, φκσο, ζεψξεζε πσο ε θίλεζε απηή ζηελ νπζία ζθνπφ είρε
ηελ απνκάθξπλζε ησλ πξννδεπηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ελλνψληαο ηνλ
Μίιην Κνπληνπξά, ηε Μαξία Ακαξηψηνπ θαη άιινπο δεκνηηθηζηέο εθπαηδεπηηθνχο
226

Αλώηαηνλ Δθπαηδεπηηθόλ πκβνύιηνλ, 386.
Γαιαθνχξα θαη Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Ζ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθώλ νη γπλαίθεο ζηελ εθπαίδεπζε
(18νο-20όο αη.), 139–40.
228
«Πψο πξφθεηηαη λα γίλε ε κεηαξξχζκηζηο ηνπ λπλ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ», Διεύζεξνλ Βήκα, 13
Γεθεκβξίνπ 1933.
227
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ζπκβνχινπο.229 Ο Σζαιδάξεο, αληίζεηα, ππνζηήξημε πσο δελ ίζρπαλ νη ηζρπξηζκνί
ηνπ, αθνχ δελ είρε απνθαζηζηεί αθφκε πνηα πξφζσπα ζα απνκαθξχλνληαλ.230
Χζηφζν, ζηνλ ηχπν είραλ βγεη δεκνζηεχκαηα ηα νπνία απέδηδαλ ην γεγνλφο
ηεο ζπγρψλεπζεο φρη ζε ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, αιιά ζε ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο ηνπ
θφκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, άξζξν ζηα Αζελατθά Νέα ζηηο 26 Γεθεκβξίνπ ηνπ
1932 αλέθεξε πσο ππήξραλ πιεξνθνξίεο πσο ηα άηνκα ηα νπνία ζα απνιχνληαλ ήηαλ
ν Μίιηνο Κνπληνπξάο θαη ε Μαξία Ακαξηψηνπ, ελψ ήηαλ πηζαλφλ θαηά ηελ
αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζπκβνπιίνπ λα αλαγθάδνληαλ ζε παξαίηεζε θαη άιια κέιε ηνπ,
ψζηε λα ηνπνζεηνχληαλ ζηε ζέζε ηνπο άηνκα «γλσζηά» ηεο θπβέξλεζεο.231
χκθσλα κε ην Π.Γ. 11/1933 «πεξί ζπγρσλεχζεσο ππεξεζηψλ θαη
θαηαξγήζεσο ζέζεσλ», ην λέν Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ζα απνηεινχληαλ απφ 13
κέιε απφ ηα νπνία νθηψ ζα ήηαλ ηαθηηθά κέιε, δχν αηξεηά θαη ηξεηο θαζεγεηέο, ν
έλαο εθ ησλ νπνίσλ ζα πξνεξρφηαλ απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο, θαη ζα
εθιέγνληαλ απφ ηηο ζρνιέο. Σν πκβνχιην ζα ρσξηδφηαλ ζην γλσκνδνηηθφ θαη ζην
δηνηθεηηθφ. Σν δηνηθεηηθφ ζα ρσξηδφηαλ ζε δχν ηκήκαηα, ην έλα ζα ήηαλ ηεο
δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην άιιν ηεο κέζεο. Σν γλσκνδνηηθφ ζα απνηεινχληαλ
απφ ηνπο ηξεηο θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, απφ ηξία απφ ηα ηαθηηθά κέιε θαη ηνπο
δηεπζπληέο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, φκσο κφλν ν δηεπζπληήο εθπαίδεπζεο ζα ήηαλ
κφληκνο. Σν δηνηθεηηθφ ζα είρε έλαλ θνηλφ πξφεδξν θαη γηα ηα δχν ηκήκαηα, ν νπνίνο
ζα πξνεξρφηαλ απφ ηα ηαθηηθά κέιε θαη ην θάζε ηκήκα ζα είρε επηπιένλ δχν ηαθηηθά
κέιε θαη έλα αηξεηφ. Οη κηζζνί θαη νη αξκνδηφηεηεο παξέκελαλ φπσο ήηαλ. Έηζη, ηα
πξφζσπα πνπ ηειηθά απνιχζεθαλ θαη δελ ζα βξίζθνληαλ ζην θαηλνχξγην απηφ
Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ήηαλ ν Γ. Καςάιεο, ν Β. ηακαηέιινο, ν Μίιηνο
Κνπληνπξάο, ε Μαξία Ακαξηψηνπ θαη ν Π. Πατδνχζεο.232
Χζηφζν, κε ηελ αιιαγή ηεο Κπβέξλεζεο θαη φηαλ ηα ελία ηνπ θξάηνπο
αλέιαβε ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ κε αξρεγφ ηνλ Δι. Βεληδέιν, ην δηάηαγκα απηφ
θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθφ, θαζψο «ππάιιεινη δελ απνιύνληαη άλεπ εηδηθήο
απνθάζεσο θαηά λόκνλ σξγαλσκέλνπ ζπκβνπιίνπ θαη απνηεινπκέλνπ θαηά ηα δύν
ηξίηα ηνπιάρηζηνλ από κνλίκνπο ππαιιήινπο… εθ’όζνλ ηνπ δηαηάγκαηνο ησλ
νηθνλνκηώλ ηνπ ππνπξγείνπ, δελ θαηαξγνύληαη άπαζαη αη νκνηόβαζκνη ζέζεηο εηο ηελ
απηήλ ππεξεζίαλ αλήθνπζαη, αιιά κόλνλ ηηλέο ηνύησλ, θαη νύησ πιενλάδνπλ
ππάιιεινη, δελ εμαξηάηαη εθ ηεο δηαθξηηηθήο ηεο δηνηθήζεσο εμνπζίαο ε επηινγή
εθείλσλ νίηηλεο ζέινπλ δηαηεξεζή ελ ηε ππεξεζία… Δπνκέλσο, ε δηνίθεζηο πξνβάζα
εηο ηελ απόιπζηλ ησλ πέληε εθπαηδεπηηθώλ ζπκβνύισλ κεηά ηελ θαηάξγεζηλ ηζάξηζκσλ
ζέζεσλ άλεπ απνθάζεσο ηνπ σο αλσηέξσ ζπκβνπιίνπ παξέβε ην ζύληαγκα, θαη ην ελ
229
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230
«Πψο πξφθεηηαη λα γίλε ε κεηαξξχζκηζηο».
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«Κνκκαηηθαί ελέξγηαη ηνπ θ. Υαηδίζθνπ: Ζ χκπηπμηο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ», Αζελατθά
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232
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ιόγσ δηάηαγκα ε δηνίθεζηο ππνρξενύηαη λα ην αθπξώζε». χκθσλα κε ην παξαπάλσ νη
πέληε απνιπκέλνη εθπαηδεπηηθνί ζχκβνπινη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Μαξία
Ακαξηψηνπ, επηζηξέθνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο.233
ην επφκελν δηάζηεκα άιιαμε θαη πάιη ε Κπβέξλεζε θαη αληηθαηαζηάζεθε ν
Δι. Βεληδέινο απφ ηνλ Αιέμαλδξν Οζσλαίν, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζηελ Κπβέξλεζε
απφ ηηο 6 Μαξηίνπ ηνπ 1933 κέρξη ηηο 10 Μαξηίνπ ηνπ 1933, νπφηε θαη αλέιαβε ηελ
θπβέξλεζε ν Π. Σζαιδάξεο. 234
Έηζη, ηέζεθε θαη πάιη ην δήηεκα ηεο αλαζπγθξνηήζεσο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ
πκβνπιίνπ. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Θ. Σνπξθνβαζίιε,
πξψην ηνπ κέιεκα ήηαλ λα δηεπζεηήζεη ην δήηεκα. Ο ίδηνο ππνζηήξημε πσο ε
απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ήηαλ ζσζηή, φπσο θαη ε απφιπζε θάπνησλ απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζπκβνχινπο, θαζψο θάπνηνη απφ απηνχο δελ δηέζεηαλ πηπρίν
παλεπηζηεκίνπ. Μάιηζηα αλαθέξζεθε θαη ζην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε ησλ
Φηιειεπζέξσλ κεηέβαιε ηνλ λφκν πξνθεηκέλνπ λα δηνξηζηνχλ ζην ζπκβνχιην θαη νη
κε έρνληεο πηπρίν παλεπηζηεκίνπ.235 Σν έλα πξφζσπν ζην νπνίν αλαθεξφηαλ ήηαλ
θαη ε Ακαξηψηνπ, θάηη φκσο, πνπ δελ ίζρπε, θαζψο ήηαλ θάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ
Γηπιψκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνλάρνπ. Κάηνρνη παλεπηζηεκηαθψλ πηπρίσλ
ήηαλ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ, θάηη πνπ έθαλε ηηο
δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο αβάζηκεο.236
Σν ζέκα ηεο απφιπζεο ησλ πέληε κειψλ παξαπέκθζεθε ζην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην, ην νπνίν έθξηλε απνιπηένπο θαη ηνπο πέληε θαη πξνρψξεζε ζηε ζχλζεζε
ηνπ λένπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ.237
Έπεηηα, ηα κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ απνκαθξχλζεθαλ,
δειαδή ν Μίιηνο Κνπληνπξάο, ν Κ. Πατδνχζεο, ν Γ. Καςάιεο, ν Γ. ηακαηέιινο θαη
ε Μαξία Ακαξηψηνπ, πξνζέθπγαλ ζην πκβνχιην Δπηθξαηείαο.238 Σν πκβνχιην ηεο
Δπηθξαηείαο δέρηεθε ηελ πξνζθπγή απηή θαη αλέβαιε ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο
απφθαζεο κέρξη ηνλ εληνπηζκφ ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα έδεηρλαλ ηα
πξνζφληα θαη απηψλ πνπ παξέκεηλαλ θαη απηψλ πνπ απνκαθξχλζεθαλ. 239 Σν
δηάηαγκα ηεο απφιπζήο ηνπο εθδφζεθε ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1934.240
Ζ ζπγρψλεπζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαη’ επέθηαζε ε
απνκάθξπλζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πκβνχισλ εμππεξεηνχζε ζπγθεθξηκέλε
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234
Αιέμεο Γεκαξάο, Ζ κεηαξξύζκηζε πνπ δελ έγηλε: Σεθκήξηα ηζηνξίαο, η. 2 (Αζήλα: Δζηία, 2009), 318;
Γεκαξάο, Κιείζηε ηα ζρνιεία, ξιζη.
235
«Σν δήηεκα αλαζπγθξνηήζεσο ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ: Γειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ηεο
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ζθνπηκφηεηα θαη δελ έγηλε γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο, φπσο είρε ηζρπξηζηεί ε
Κπβέξλεζε Σζαιδάξε. θνπφο ηεο, φπσο ππνζηεξίδεη ν Λέθαο, ήηαλ ε απφιπζε ησλ
πέληε απηψλ πξνζψπσλ θαη ε δηαθνπή ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ
1929.241
Ζ κεηαξξπζκηζηηθή απηή πξνζπάζεηα απέβιεπε ζηε κεηαβνιή ηνπ
ζεσξεηηθνχ θαη θιαζηθηζηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ είρε ε εθπαίδεπζε κέρξη ηφηε
θαη ζηελ πξνζαξκνγή ηεο ζηηο ηφηε ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο
ηεο ρψξαο πξνσζψληαο κηα αζηηθή ηδενινγία.242
Άιισζηε, νη πξννδεπηηθέο ηδέεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβνχισλ θαη ε ζέζε
ηνπο ζην δήηεκα ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ήηαλ γλσζηέο θαη φπσο είρε ήδε ζπκβεί ζην
παξειζφλ ζε αλάινγεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο, έηζη θαη εδψ αλαθφπεθαλ απφ
ζπληεξεηηθέο δπλάκεηο. Ζ Ακαξηψηνπ είρε αλαθέξεη ζε κηα νκηιία ηεο ζην Βειηγξάδη
γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Γεικνχδνπ θαη ηνπ Κνπληνπξά: «Οη πξνζπάζεηεο απηέο ήηαλ
ηόζν πνιύ εηιηθξηλείο, ηόζν πνιύ αιεζηλέο, ηόζν πνιύ απηνλόεηεο θαη ηόζν αλώηεξεο
ώζηε πξνθάιεζαλ ζρεδόλ δησγκό, αληί λα γίλνπλ ζπλζήκαηα γηα έλα μεθίλεκα». Σν ίδην
επαλαιήθζεθε θαη ζηε δηθή ηνπο πξνζπάζεηα ζην γλσκνδνηηθφ.243
Σέινο, γίλεηαη ζαθέο απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λένπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ
φηη ππήξρε ε επηζπκία λα έρνπλ ιφγν ζηα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη πάιη νη
θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ φπσο ζπλέβαηλε πξηλ ην 1914.244 Δίρε γίλεη θαλεξφ απφ ηελ
αξρή ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ Βεληδέινπ φηη νη θαζεγεηέο θπξίσο ηεο
Φηινζνθηθήο ρνιήο Αζελψλ ήηαλ αληίζεηνη ζε κηα ξηδηθή αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Μάιηζηα, κε ππφκλεκά ηνπο πξνο ηελ θπβέξλεζε, πξηλ ςεθηζηνχλ ηα
λνκνζρέδηα, εμέθξαζαλ ηελ επηθπιαθηηθφηεηά ηνπο απέλαληη ζε κηα ζπλνιηθή
εθπαηδεπηηθή αιιαγή, ζεσξψληαο φηη απηή γηλφηαλ βηαζηηθά θαη ήηαλ ε απφθαζε
ιίγσλ αηφκσλ ηα νπνία δελ είραλ ηελ αλάινγε γλψζε, ελψ ζα έπξεπε λα ήηαλ ην
απνηέιεζκα κηαο εξγαζίαο ζπζηεκαηηθήο, φπνπ ζα ζπκκεηείραλ θαη νη θαζεγεηέο
εθείλνη ηεο Φηινζνθηθήο πνπ ζα είραλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα
εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα ηεο ρψξαο.245
Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, απφ ηα παξαπάλσ πσο δελ ππάξρεη κηα ζαθήο εηθφλα
γηα ηνπο ιφγνπο αιιαγήο ηνπ γλσκνδνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο νη θξίζεηο πνπ
δηαηππψζεθαλ ήηαλ πνηθίιεο θαη αλάινγεο κε φπνηνλ ηηο εμέθξαδε.
4.3 Οη γπλαίθεο αξσγνί ηνπ θηιεηξεληθνύ ηδεώδνπο
Ζ Ακαξηψηνπ ην 1933 ζπκκεηείρε ζε κηα εθδήισζε πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ
Έλσζε ησλ Δπηζηεκφλσλ ηνπ Βειηγξαδίνπ πξνο ηηκήλ ηεο Διιάδαο, ζην Λατθφ
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Παλεπηζηήκην Kolarac.246 ε απηήλ, κηιψληαο εθ κέξνπο ηεο Έλσζεο Διιελίδσλ
Δπηζηεκφλσλ, αλαθέξζεθε ζηελ πξαγκάησζε ηνπ θηιεηξεληθνχ ηδεψδνπο, ε νπνία
επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ζσζηή θαη αιεζηλή κφξθσζε, κέζα απφ κηα αιεζηλή
εηξεληζηηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, πνπ ε πνιηηεία νθείιεη λα παξέρεη.
Οη γπλαηθείεο νξγαλψζεηο ηνπ Μεζνπνιέκνπ είραλ δείμεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ
πξνψζεζε ηνπ θηιεηξεληθνχ ηδεψδνπο πξνρσξψληαο ζε αλάινγεο δξάζεηο. Μέζα απφ
ζπγθεληξψζεηο, ζπλέδξηα, βαιθαληθέο ζπλαληήζεηο θαη δηαζθέςεηο πξνσζνχζαλ ηελ
εηξεληθή ζπλχπαξμε ησλ ιαψλ θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο
αδειθνζχλεο. Μέζα απφ άξζξα ζηνλ θεκηληζηηθφ ηχπν ηεο πεξηφδνπ παξνπζίαδαλ ηε
γπλαίθα σο παξάγνληα ηεο εηξήλεο θαη θαινχζαλ ηηο Διιελίδεο λα ζπληειέζνπλ ζηε
δηάδνζε ηεο θηιεηξεληθήο ηδέαο. Χο γπλαίθεο λα εμαιείςνπλ ην κίζνο ησλ ζπδχγσλ
ηνπο, σο κάλεο λα αλαζξέςνπλ ηα παηδηά ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ληψζνπλ
κίζνο γηα ηνπο άιινπο ιανχο γηα φ,ηη ζπλέβε ζην παξειζφλ, σο δαζθάιεο λα
θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηέο ηνπο ηελ αγάπε θαη ηελ αιιειεγγχε
γηα ηνπο άιινπο ιανχο.247
Με αθνξκή, ινηπφλ, απηή ηε ζπλάληεζε κίιεζε γηα ηε θηιεηξεληθή πνιηηηθή
ηεο Διιάδαο θαη γηα ην έξγν πνπ πινπνηήζεθε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ηελ
πεξίνδν πνπ βξηζθφηαλ ζην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην.248
Ζ θηιεηξεληθή εθπαίδεπζε ζχκθσλα κε ηελ Ακαξηψηνπ, έπξεπε λα αξρίδεη
απφ ην δεκνηηθφ ζρνιείν νδεγψληαο ην παηδί ζην λα αγαπήζεη αξρηθά ηνλ δηθφ ηνπ
πνιηηηζκφ θαη έπεηηα θαη ησλ άιισλ. κσο, ην ειιεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, φπσο
παξαηήξεζε, είρε λα αληηκεησπίζεη αξθεηέο δπζθνιίεο, θαζψο κε ηελ Μηθξαζηαηηθή
Καηαζηξνθή θαη ηελ έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ αλαδείρζεθε ην δήηεκα ηεο έιιεηςεο
ζρνιηθψλ θηεξίσλ. Έηζη, ν Τπνπξγφο Παηδείαο Γ. Παπαλδξένπ, πξνρσξψληαο ζηε
ζχλαςε δαλείνπ, θαηάθεξε θαη ρηίζηεθαλ λέα ζρνιεία επξχρσξα, κε θήπνπο,
γπκλαζηήξηα, ινπηξά, εζηηαηφξηα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ζχγρξνλεο
παηδαγσγηθέο απαηηήζεηο.249
ηε ζπλέρεηα, αλαθέξζεθε ζηηο ελέξγεηεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε ιήςε
πξνλνηαθψλ κέηξσλ γηα ηνπο καζεηέο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ
αλαιθάβεησλ, φπσο ήηαλ ε νξγάλσζε καζεηηθψλ ζπζζηηίσλ, ηα νπνία εθηφο απφ
θαγεηφ πξνζέθεξαλ νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα. Δπεζήκαλε, αθφκε, ηελ πξνζπάζεηα
πνπ έγηλε γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηάξηηζε ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ
επηζεσξεηψλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ζηαδηαθά έλα ζρνιείν βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηνπ
ζρνιείνπ εξγαζίαο. Σφληζε, πσο ην ζρνιείν εξγαζίαο ήηαλ ζπλδεδεκέλν κε ηελ
246
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δεκνηηθή γιψζζα. Γηα απηφ θαη θαζηεξψζεθε ε δηδαζθαιία ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο
ζην ζρνιείν, θαζψο ην παηδί κέζα απφ απηήλ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη
θαιχηεξα ηνλ δηθφ ηνπ πνιηηηζκφ αιιά θαη ησλ άιισλ ρσξψλ.250
Δπίζεο, έθαλε ιφγν θαη γηα ηελ θαζηέξσζε ησλ ειεχζεξσλ απνγεπκάησλ, κε
ηα νπνία ν καζεηήο είρε ηε δπλαηφηεηα ειεχζεξα λα επηιέγεη αλάινγα κε ηα
ελδηαθέξνληά ηνπ κε ηη ζα ήζειε λα αζρνιεζεί. Έλα ζεζκφ ζεκαληηθφ, πνπ φπσο
επεζήκαλε ε Ακαξηψηνπ, νδεγνχζε ζηε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ θαη ππεχζπλσλ
αηφκσλ πνπ ζα ζέβνληαλ ηνπο άιινπο ιανχο. Μίιεζε, επίζεο, θαη γηα ηηο πινχζηεο
βηβιηνζήθεο πνπ νξγαλψζεθαλ κε ζθνπφ ζηαδηαθά λα θάλνπλ ιηγφηεξν απαξαίηεην
ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην. Σέινο, φζνλ αθνξά ζηα ζρνιηθά βηβιία πνπ εγθξίζεθαλ απφ
ηελ θπβέξλεζε αλέθεξε πσο απηά αθνξνχζαλ ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη ήηαλ
γξακκέλα ζηε δεκνηηθή γιψζζα, ελψ κέζα απφ κεηαθξάζεηο μέλεο ινγνηερλίαο
δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα έξζνπλ ζε επαθή κε μέλνπο πνιηηηζκνχο θαη λα
ηνπο γλσξίζνπλ.251
Ζ Ακαξηψηνπ, ινηπφλ, απνηηκψληαο ην έξγν πνπ πινπνηήζεθε ηελ πεξίνδν
πνπ βξηζθφηαλ ζην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην ζέιεζε λα ηνλίζεη ηνλ
θηιεηξεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ είρε ιάβεη ε εθπαίδεπζε ηελ πεξίνδν 1928-1932,
νξγαλσκέλν κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ ζρνιείνπ εξγαζίαο. Γηα ηελ ίδηα, έλα εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα νξγαλσκέλν θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη απηφ πνπ παξέρεη αιεζηλή
κφξθσζε θαη δηακνξθψλεη άηνκα ειεχζεξα θαη ππεχζπλα, κε θαιιηεξγεκέλν ην
ηδαληθφ ηεο αγάπεο, ηεο ζπλελλφεζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ άιισλ ιαψλ. Καη σο
αξσγνχο απηνχ ηνπ θεξχγκαηνο εηξήλεο βιέπεη ηηο γπλαίθεο, νη νπνίεο «όηαλ καδί κε
ηε ζέξκε ηεο γπλαηθείαο θαξδηάο ηνπο δηαζέηνπλ θαη έλα θσηηζκέλν κπαιό, όπσο θάζε
κνξθσκέλε γπλαίθα, ηόηε είλαη θαη ηθαλέο θαη ππνρξεσκέλεο λα αλνίμνπλ ζηνπο
αλζξώπνπο λένπο δξόκνπο ηνπ πνιηηηζκνύ ζε έλα εηξεληζηηθό ηδεώδεο, πνπ κόλν κε ηελ
επίκνλε θαιιηέξγεηα ζα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα κηα κέξα». Έλα πηζηεχσ πνπ θαίλεηαη
θαη απφ ηε δξάζε ηεο ίδηαο.252
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Κεθάιαην 5
πιινγηθή δξάζε
5.1 Σν δηθαίσκα ηεο ςήθνπ σο «Ιεξό Υξένο»
Ζ πεξίνδνο ηνπ Μεζνπνιέκνπ απνηειεί ηελ πξψηε πεξίνδν πνπ ην ζέκα ηεο
ηζνπνιηηείαο ησλ γπλαηθψλ απαζρφιεζε ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ.
πγθεθξηκέλα, ην 1919 ν βνπιεπηήο Θάλνο Σππάιδνο-Μπαζηάο θαηέζεζε πξφηαζε
λφκνπ «Πεξί ηζνπνιηηείαο ησλ γπλαηθψλ», κε ηελ νπνία πξφηεηλε λα ηζρχνπλ φινη νη
λφκνη θαη ηα δηαηάγκαηα ηνπ Αζηηθνχ θαη ηνπ Γεκφζηνπ Γηθαίνπ θαη γηα ηα δχν
θχια.253 Έηζη μεθίλεζε θαη ζε πνιηηεηαθφ επίπεδν ε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην δηθαίσκα
ηεο γπλαηθείαο ςήθνπ, πνπ εληάζεθε ηελ πεξίνδν απηή.
Σα πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη ε δηεθδίθεζε ηεο γπλαηθείαο ςήθνπ απνηεινχλ
ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ έλα απφ ηα θπξηφηεξα αηηήκαηα ησλ θεκηληζηηθψλ
ζπιιφγσλ. Με ηε δηεθδίθεζε ηεο ςήθνπ νη γπλαίθεο δηεθδηθνχλ ηζφηηκε έληαμε ζηελ
θνηλσλία.254
Οη αληηδξάζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηε δηεθδίθεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ
γπλαηθψλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ήηαλ πνιιέο θαη πξνέξρνληαλ απφ δηάθνξεο
θαηεπζχλζεηο. Σα θπξηφηεξα «επηρεηξήκαηα» αθνξνχζαλ ζηελ παξακέιεζε ησλ
γπλαηθείσλ ηνπο θαζεθφλησλ, φπσο απηφ ηεο κεηξφηεηαο, σο απνηέιεζκα ηεο
απφθηεζεο ςήθνπ θαη ηεο εμφδνπ ηνπο απφ ην ρψξν ηνπ ζπηηηνχ˙ ζηελ θξίζε πνπ ζα
επεξρφηαλ ζηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, θαζψο ζα ππήξραλ δηελέμεηο ζε πεξηπηψζεηο
δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ πηζηεχσ, κε απνηέιεζκα ν νηθνγελεηαθφο δεζκφο λα πάςεη
λα είλαη ηζρπξφο˙ ζηελ κε αλαγθαηφηεηα ηεο απφδνζεο ςήθνπ ζηηο γπλαίθεο αθελφο
γηαηί δε δηέζεηαλ ηελ απαηηνχκελε κφξθσζε, επνκέλσο νη άληξεο ήηαλ απηνί πνπ
έπξεπε λα ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο, θαη αθεηέξνπ γηαηί ην αίηεκα ηεο
ςήθνπ δελ ην δεηνχζε ην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ παξά κφλν έλα κέξνο απηψλ.255
Ζ κε απφδνζε ςήθνπ, θαηά ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ γπλαηθείσλ
ζπιιφγσλ, είρε σο απνηέιεζκα νη γπλαίθεο λα κελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθιέμνπλ
ηνπο αληηπξνζψπνπο πνπ επηζπκνχζαλ θαη νη νπνίνη ζα ππνζηήξηδαλ θαη ζα
εθπξνζσπνχζαλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ θχινπ ηνπο. Σα ζπκθέξνληά ηνπο ηα
αληηπξνζψπεπαλ ηα αξζεληθά κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Δλψ, φζνλ αθνξά ζηα
πνιηηηθά, ζηα εζληθά θαη ζηα θξαηηθά δεηήκαηα δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εθθξάζνπλ
θακία απνιχησο άπνςε.256
ηε δηεθδίθεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ πξσηνζηαηνχλ νη
θεκηληζηηθνί ζχιινγνη ηνπ Μεζνπνιέκνπ, κέιε ησλ νπνίσλ ππήξμαλ ζεκαληηθέο
γπλαηθείεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ πλεπκαηηθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ
ρψξνπ. ε απηνχο πιένλ ζπκκεηέρνπλ γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο, νη πξψηεο δειαδή
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απφθνηηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, αιιά θαη δαζθάιεο, φπσο ήηαλ θαη ε Μαξία
Ακαξηψηνπ. πγθεθξηκέλα, απνηέιεζε κέινο ηνπ πλδέζκνπ ππέξ ησλ Γηθαησκάησλ
ηεο Γπλαίθαο, ν νπνίνο ηδξχζεθε ζηηο 16 Απξηιίνπ 1920 απφ ηελ Αχξα
Θενδσξνπνχινπ θαη ηελ Μαξία Νεγξεπφληε θαη δηεθδηθνχζε ίζα πνιηηηθά, θνηλσληθά
θαη νηθνλνκηθά δηθαηψκαηα γηα ηα δχν θχια, ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Οη γπλαίθεο-κέιε
ηνπ πλδέζκνπ είραλ θηιειεχζεξεο ηδέεο θαη έληνλε παξνπζία ζηελ εξγαζία, ηελ
θνηλσλία θαη ηνλ πλεπκαηηθφ ρψξν.257
Παξάιιεια, απνηέιεζε θαη κέινο ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ ησλ Διιελίδσλ,
ην νπνίν αλαζπζηάζεθε ην 1919 σο ηκήκα ηεο δηεζλνχο νξγάλσζεο ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ Γπλαηθψλ θαη πξνέβαιε ηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ ζην
νπνίν ζα ζπκκεηείραλ φιεο νη γπλαηθείεο δπλάκεηο αλεμαξηήησο ηδενινγίαο
πξνθεηκέλνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα πκβνχιηα ησλ άιισλ ρσξψλ λα δξνπλ καδηθά,
θαζψο, φπσο ππνζηήξηδαλ, κφλν έηζη ζα ππήξρε ην πλεχκα αιιεινυπνζηήξημεο ησλ
γπλαηθψλ.258 ζνλ αθνξά φκσο ζηελ απφδνζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο γπλαίθεο,
ην Δζληθφ πκβνχιην ηνπνζεηνχληαλ ππέξ ηεο ζηαδηαθήο δηεθδίθεζεο απηψλ θαη κε
πξνυπνζέζεηο, θάηη πνπ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζηάζε ηνπ ζε άιια αηηήκαηα ηνπ
Μεζνπνιέκνπ, φπσο απηφ ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο λνκνζεζίαο, ηνπ
πξνζέδηδε έλαλ πην ζπληεξεηηθφ ραξαθηήξα.259
Σν γεγνλφο φηη ε Ακαξηψηνπ ππήξμε κέινο ησλ δχν απηψλ ζπιιφγσλ, πνπ ν
θαζέλαο ηνπο είρε δηαθνξεηηθή θπζηνγλσκία, δελ πξνθαιεί εληχπσζε, αληηζέησο ήηαλ
θάηη ζπλεζηζκέλν ηελ πεξίνδν εθείλε. Σα ζσκαηεία θαη νη νξγαλψζεηο ηνπ
Μεζνπνιέκνπ είραλ αθελφο θνηλή δξάζε θαη θνηλνχο ζηφρνπο φζνλ αθνξά ζηελ
απφθηεζε δηθαησκάησλ, αθεηέξνπ ππήξραλ δηαθσλίεο κεηαμχ απηψλ θαη κεηαμχ ησλ
κειψλ ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν δηεθδίθεζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο απφδνζήο ηνπο.
Έηζη, ινηπφλ, ζπλαληά θαλείο πνιιέο γπλαίθεο λα απνηεινχλ κέιε πεξηζζφηεξσλ απφ
έλα ζσκαηείσλ, θαζψο ζε θάπνηα αηηήκαηά ηνπο ήηαλ ζχκθσλεο, ελψ ζε άιια
δηαρψξηδαλ ηε ζέζε ηνπο.260
Ζ δξάζε ηεο Ακαξηψηνπ ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ ζπιιφγσλ δελ ζα
κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί έληνλε, θαζψο απηή κε βάζε ηελ έσο ηψξα έξεπλα
έγθεηηαη ζηε ζπκκεηνρή ηεο κε νκηιία ζηε ζπγθέληξσζε πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ
χλδεζκν γηα ηελ απφδνζε ςήθνπ ζηηο γπλαίθεο θαη ζηελ εθδήισζε πνπ
δηνξγαλψζεθε απφ ην Δζληθφ πκβνχιην κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε 100 ρξφλσλ απφ
ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. Καη ζηηο δχν νκηιίεο ηεο κίιεζε κεηαμχ άιισλ γηα ηελ
παξνρή πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο γπλαίθεο.261
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Ζ Ακαξηψηνπ ηαζζφηαλ ππέξ ηεο πιήξνπο απφδνζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ
ζηηο γπλαίθεο ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ, ππνζηεξίδνληαο φηη, εθφζνλ ε γπλαίθα
κνηξάδεηαη ηα ίδηα βάξε κε ηνλ άληξα, αληαπεμέξρεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη
απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο θνηλσλίαο, δελ ζα έπξεπε λα είλαη απνθιεηζκέλε
απφ ην δηθαίσκα απηφ.262 Ζ γπλαίθα ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρεη εμίζνπ ζηηο απνθάζεηο,
ζα έπξεπε λα αθνχγεηαη ε θσλή ηεο θαη κε ηελ ςήθν ηεο λα επηζεκαίλεη ηη
πξνβιήκαηα ππάξρνπλ, θαζψο, φπσο ππνζηήξηδε, αλ νη άληξεο είλαη «ν λνπο πνπ μέξεη
ην ‘πώο’» νη γπλαίθεο είλαη «ε θαξδηά πνπ μέξεη ην ‘ηη’».263
Ζ Ακαξηψηνπ ππνζηήξηδε κηα θνηλσλία φπνπ άληξεο θαη γπλαίθεο ζα είλαη
ηζφηηκνη, γηα απηφ θαη ηζρπξηδφηαλ πσο ην δήηεκα ηεο ςήθνπ έπξεπε λα αθνξά ζε
φιεο ηηο γπλαίθεο αλεμαηξέησο.264 Απηέο ηηο ζέζεηο εμέθξαζε εθπξνζσπψληαο ηηο
γπλαηθείεο νξγαλψζεηο ηεο Κξήηεο ζηε δεχηεξε δεκφζηα ζπγθέληξσζε πνπ
ζπκκεηείρε γηα ηε δεκνηηθή ςήθν ηεο γπλαίθαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 31
Μαξηίνπ ηνπ 1929 ζην ζέαηξν «Κεληξηθφλ» απφ ηνλ χλδεζκν ζε ζπλεξγαζία κε ην
Δζληθφ πκβνχιην θαη άιιεο νξγαλψζεηο.265 πγθεθξηκέλα, ζέινληαο λα ππνζηεξίμεη
ηηο ζέζεηο ηεο αλαθέξζεθε ζε ηξεηο θαηεγνξίεο γπλαηθψλ˙ ζηηο γπλαίθεο ηεο επαξρίαο,
εμαίξνληαο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο, θαζψο ήηαλ ζε ζέζε λα βξίζθνληαη δίπια ζηνλ άληξα
ηνπο ζε φιεο ηηο αγξνηηθέο δνπιεηέο θαη παξάιιεια λα είλαη εμίζνπ θαιέο ζηα
θαζήθνληα ηνπ ζπηηηνχ, ζηηο γπλαίθεο ηεο αλψηεξεο ηάμεο πνπ δελ εξγάδνληαλ θαη
απαζρνινχληαλ κε νηηδήπνηε ηνπο πξνθαινχζε επραξίζηεζε θαη ηέινο ζηηο γπλαίθεο
πνπ έρνληαο ζπλαίζζεζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπο αζρνινχληαλ κε θηιαλζξσπηθέο θαη
πνιηηηζηηθέο δξάζεηο. 266
Έηζη, θαηέιεμε ζην φηη, παξ’ φιεο ηηο δηαθνξέο πνπ είραλ απηέο νη ηξεηο
θαηεγνξίεο γπλαηθψλ, φιεο είραλ αξρίζεη λα δηεπξχλνπλ ηε δξάζε ηνπο,
νξγαλψλνληαλ ζε ζπιιφγνπο, πξνρσξνχζαλ ζηελ ίδξπζε βηβιηνζεθψλ, δηαδήισλαλ,
εμέθξαδαλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο γηα δηάθνξεο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηνλ
ηφπν ηνπο θαη ζθέθηνληαλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ ηηο
ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο. Άξρηζαλ, δειαδή, λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ν ξφινο ηνπο
ζηελ θνηλσλία ήηαλ ζεκαληηθφο, θαζψο πξνζέθεξαλ ζε απηήλ θαη κάιηζηα θάπνηεο
θνξέο πξνζπκφηεξα απφ ηνπο άληξεο. Οη γπλαίθεο, ινηπφλ, άξρηζαλ λα πηζηεχνπλ
ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ηνλ ζεσξνχλ ηθαλφ λα πξνβεί ζε πεξηζζφηεξεο θαη επξχηεξεο
δξάζεηο, γηα απηφ θαη πξνέβεζαλ ζηε δηεθδίθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ςήθνπ.267
Αλάινγεο απφςεηο είραλ εθθξάζεη θαη νη ππφινηπεο νκηιήηξηεο ζηελ ίδηα
ζπγθέληξσζε, νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ ζηε δηεθδίθεζε ςήθνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο,
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ζηελ απφδνζε πνιηηηθήο ειεπζεξίαο σο ην πξψην βήκα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο
αλζξψπηλεο αμίαο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο αδηθίαο, ελψ ραξαθηήξηζαλ εγθιεκαηηθή ηελ
απνζηέξεζε ηνπ θαζήθνληνο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο γπλαίθαο ζηελ πνιηηηθή.268
Σελ ίδηα ζηάζε ζρεηηθά κε ην θαζνιηθφ δηθαίσκα ηεο ςήθνπ ζηηο γπλαίθεο
δηαηεξνχζε θαη ν χλδεζκνο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο, φπσο πξναλαθέξζεθε.
Τπνζηήξηδε ηελ άκεζε παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ θαη
ρσξίο θακία πξνυπφζεζε.269 Ήδε απφ ηελ αξρή ηεο ίδξπζήο ηνπ, δηεθδίθεζε ην
δηθαίσκα απηφ έληνλα,270 θαζψο ζεσξνχζε πσο ε κε παξαρψξεζε πνιηηηθψλ
δηθαησκάησλ ζηηο γπλαίθεο ζήκαηλε θαη ηε κε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηνλ απνθιεηζκφ
ηνπο απφ θάζε είδνπο απφθαζε πνπ αθνξνχζε ζην θξάηνο θαη ζηνπο ζεζκνχο ηνπ.271
Πίζηεπε, επίζεο, πσο κφλν κε ηελ απφθηεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ νη γπλαίθεο ζα
αληηκεησπίδνληαλ σο άλζξσπνη θαη φρη σο θχιν.272
Γηαθνξεηηθή ζέζε ζην δήηεκα ηεο ςήθνπ εμέθξαδε ην Δζληθφ πκβνχιην
Διιελίδσλ, ην νπνίν δηεθδηθνχζε ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ, αιιά κε πξνυπνζέζεηο.
πγθεθξηκέλα, δεηνχζε λα δνζεί άκεζα ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ ζε φιεο ηηο
γπλαίθεο άλσ ησλ 25 εηψλ θαη ηνπ εθιέγεζζαη ζηηο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο
ζηηο έγγακεο, ρήξεο ή δηαδεπγκέλεο άλσ ησλ 30 εηψλ πνπ ήηαλ κεηέξεο ελφο
ηνπιάρηζηνλ παηδηνχ. Ζ χπαξμε πξνυπνζέζεσλ αηηηνινγείηαη απφ ηε γεληθφηεξε ζέζε
ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ πσο νη γπλαίθεο δελ ζα έπξεπε λα δεηνχλ θάηη παξαπάλσ
απφ απηά πνπ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα απνθηεζνχλ, θαζψο θαη απφ ηελ ππνζηήξημε
κηαο ζηαδηαθήο εηζφδνπ ησλ γπλαηθψλ ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα.273 Σελ απφδνζε
πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, αιιά κε πξνυπνζέζεηο, ππνζηήξηδε θαη ε Αζελά ΓατηάλνπΓηαλληνχ κε ηνλ νζηαιηζηηθφ κηιν, ε νπνία ζεσξνχζε πσο νη γπλαίθεο έπξεπε
πξψηα λα απνθηήζνπλ κφξθσζε, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηελ αμία
ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, ε απιή απφδνζε ςήθνπ δελ
ζα ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο, γηαηί ζα απνπζίαδε ε
κφξθσζε.274
ηαλ ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1930 δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο ην δηάηαγκα «Πεξί παξνρήο εηο ηαο γπλαίθαο δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαηά
ηαο δεκνηηθάο θαη θνηλνηηθάο εθινγάο» απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ Γ. ηδέξε,
παξά ην γεγνλφο φηη επέβαιε δχν πεξηνξηζκνχο, ειηθηαθφ θαη κνξθσηηθφ,275 ε
Ακαξηψηνπ ην ραξαθηήξηζε σο «λίθε» θαη σο ζηαζκφ γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα λέα
πεξίνδν, θαζψο απνηεινχζε ηελ απαξρή ηεο πνιηηηθήο δσήο ησλ γπλαηθψλ. Μάιηζηα,
αλαθέξζεθε ζε απηήλ ηελ θαηάθηεζε ζηελ εθδήισζε πνπ είρε νξγαλσζεί απφ ην
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Δζληθφ πκβνχιην Διιελίδσλ γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ εθαηφ ρξφλσλ απφ ην 1821,
φπνπ επεζήκαλε ηε ζεκαληηθή παξνπζία ησλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο εηνηκάδνληαλ λα
αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο ςήθνπ, ζηνλ θνηλσληθφ, θηιαλζξσπηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη
επηζηεκνληθφ ρψξν, απνθαιψληαο ηεο άμηεο ζπλερηζηέο ησλ πξνγφλσλ ηνπο.276 Χο
πξψηε λίθε ραξαθηεξίζηεθε ε θαηάθηεζε ηεο δεκνηηθήο ςήθνπ θαη απφ ηελ Μ.
βψινπ, ε νπνία αλ θαη δπζαξεζηεκέλε, ζεψξεζε πσο απνηέιεζε ην πξψην βήκα,
έπεηηα απφ πνιχρξνλν αγψλα, γηα ηελ απφθηεζε πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ.277 Χζηφζν,
εληειψο δηαθνξεηηθή ππήξμε ε ζηάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ θαη
ησλ θεκηληζηξηψλ ηεο πεξηφδνπ απέλαληη ζε απηφ ην δηάηαγκα. πγθεθξηκέλα,
ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ χλδεζκν σο αληηδεκνθξαηηθφ θαη αληηιατθφ, θαζψο
εμαηξνχζε ηε ιατθή ηάμε. Έληνλε θξηηηθή απέλαληη ζηελ θπβέξλεζε άζθεζε θαη ε
Αχξα Θενδσξνπνχινπ, ππνζηεξίδνληαο πσο δελ εμέιαβε ηελ παξνρή ςήθνπ σο
εζληθή ππφζεζε.278 Απφ θάπνηνπο ραξαθηεξίζηεθε σο εηξσληθή ε επηβνιή
πξνυπνζέζεσλ, σο αδηθία θαζψο απνθιείεηαη απφ ην δηθαίσκα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ, ελψ ε Γατηάλνπ-Γηαλληνχ αλαθέξζεθε ζηνλ ζπληεξεηηθφ
ραξαθηήξα ηνπ δηαηάγκαηνο, ην νπνίν απέδηδε ην δηθαίσκα κφλν ζηηο γπλαίθεο ηεο
αζηηθήο ηάμεο.279
Οη δχν πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαλ ζην δηάηαγκα νδήγεζαλ ηηο γπλαίθεο
ζε κηα δηαδηθαζία πην έληνλεο ζπζπείξσζεο, κε ηηο θεκηλίζηξηεο απφ ηε κηα λα
ππνζηεξίδνπλ πσο απηνί νη πεξηνξηζκνί δελ νδεγνχλ ζε ηζνπνιηηεία θαη απφ ηελ άιιε
λα πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηηο γπλαίθεο λα εγγξαθνχλ ζηνπο εθινγηθνχο
θαηαιφγνπο.280 Πνιιέο ήηαλ νη γπλαίθεο νη νπνίεο αληηκεηψπηδαλ ηελ θίλεζε απηή
ησλ θεκηληζηξηψλ κε αδηαθνξία. Απηφ νδήγεζε ηνλ χλδεζκν θαη ην Δζληθφ
πκβνχιην Διιελίδσλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θνηλφ πξφγξακκα δξάζεο κε ζηφρν λα
ελεκεξσζνχλ νη γπλαίθεο, αιιά θαη λα πεηζηνχλ λα γξαθηνχλ ζηνπο εθινγηθνχο
θαηαιφγνπο.281
ηαλ ηειηθά δφζεθε ην δηθαίσκα ηεο δεκνηηθήο θαη βνπιεπηηθήο ςήθνπ ζηηο
γπλαίθεο ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη άζθεζαλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ηνλ Απξίιην
ηνπ 1951 θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1956 αληίζηνηρα, ε Ακαξηψηνπ ζρνιίαζε ην
γεγνλφο κέζα απφ ηε ζηήιε ηεο ζηα Νέα. Αλαθέξζεθε, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πιήξε
ζπλαίζζεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ επέδεημαλ νη γπλαίθεο, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ
ζηα εθινγηθά θέληξα, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, θνκςέο, ώξηκεο, θξαηώληαο ην
βηβιηάξηό ηνπο.282 Άζθεζαλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα κε «πνιηηηζκέλε εκεξόηεηα»
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απνδεηθλχνληαο πσο ήηαλ «ηόζν έηνηκεο, ηόζν άμηεο».283 Κάηη, πνπ ήξζε λα δηαςεχζεη
ην επηρείξεκα ησλ επηθξηηψλ ηεο απφδνζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο γπλαίθεο, νη
νπνίνη ζεσξνχζαλ πσο ζα έδεηρλαλ πνιηηηθή αλσξηκφηεηα.284 ηελ πνιηηηθή
σξηκφηεηα πνπ ππέδεημαλ νη γπλαίθεο αζθψληαο ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα
αλαθέξζεθε γεληθφηεξα ν Σχπνο ηεο πεξηφδνπ παξνπζηάδνληάο ηεο σο εππξεπείο θαη
κε γλψζε ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο.285 ζνλ αθνξά ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν ν .
Βεληδέινο αλαθεξφκελνο ζηε δεκνηηθή ςήθν αλέθεξε πσο νη γπλαίθεο ςήθηζαλ κε
ψξηκε πνιηηηθή ζθέςε, θάηη πνπ δηθαίσλε ηελ απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ηνπ
δηθαηψκαηνο θαη άλνηγε πιένλ ν δξφκνο γηα ηελ πιήξε απφδνζε πνιηηηθψλ
δηθαησκάησλ ζηηο γπλαίθεο.286 Ζ Ακαξηψηνπ ζρνιίαζε επίζεο ηε ζηάζε ησλ αληξψλ
νη νπνίνη έβιεπαλ ηηο γπλαίθεο σο ηζφηηκεο θαη ησλ γπλαηθψλ νη νπνίεο έλησζαλ άμηεο
δίπια ηνπο. Οη γπλαίθεο πξνζέξρνληαλ ζηηο θάιπεο κε πνιχ απηνπεπνίζεζε, ζάξξνο
θαη απηνζεβαζκφ, γεγνλφο πνπ ζχκθσλα κε ηελ Ακαξηψηνπ απνδείθλπε πσο ην
θξάηνο ζα έπξεπε λσξίηεξα λα ηνπο παξαρσξήζεη ην εθινγηθφ δηθαίσκα. Ζ
Ακαξηψηνπ ραξαθηήξηζε ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ σο «ηεξφ ρξένο», θαζψο θέξεη καδί
ηνπ επζχλεο πνπ εμπςψλνπλ θαη ηνλψλνπλ ηνλ πνιίηε, πνπ απαηηεί ζεκλφηεηα,
ζπζηνιή θαη πνιηηηθή αγλφηεηα, ηα νπνία επέδεημαλ νη γπλαίθεο ηφζν ζηηο δεκνηηθέο
φζν θαη ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο, απνδεηθλχνληαο πσο ήηαλ άμηεο ηνπ δηθαηψκαηνο
απηνχ.287
5.2 Δλδηαθέξνλ γηα ηελ εξγαζία
Έλα άιιν κεγάιν αίηεκα ησλ γπλαηθείσλ ζσκαηείσλ ηνπ Μεζνπνιέκνπ ήηαλ απηφ
ηεο εξγαζίαο.288 Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο είραλ νδεγήζεη ηε γπλαίθα
ζηε κηζζσηή εξγαζία,289 φκσο νη ζπλζήθεο πνπ θαινχληαλ λα αληηκεησπίζεη δελ ήηαλ
επλντθέο. Οη γπλαίθεο ζηελ εξγαζία αληηκεηψπηδαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ζε δηπιφ
επίπεδν, αθελφο σο εξγαδφκελεο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ θχινπ ηνπο. Οη κηζζνί ήηαλ
πνιχ ρακεινί, νξηζκέλνη επαγγεικαηηθνί θιάδνη ήηαλ απαγνξεπκέλνη γηα απηέο, δελ
ππήξρε ε δπλαηφηεηα αλέιημήο ηνπο ζε αλψηεξεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ππήξραλ
πεξηνξηζκνί γηα φζεο ήηαλ παληξεκέλεο, ελψ εληνπίδνληαλ δηαθξίζεηο θαη φζνλ αθνξά
ζηελ ειηθία.290 ια απηά νθείινληαλ ζηελ θπξίαξρε ηδενινγία ζρεηηθά κε ηηο
έκθπιεο δηαθνξέο, θάηη πνπ απνηππσλφηαλ θαη ζηε λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηελ
νπνία δελ πξνβιεπφηαλ νη γπλαίθεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ απηφλνκε εξγαζία, ψζηε λα
283

Μαξία Ακαξηψηνπ, «Πξνο ηελ θάιπε», Σα Νέα, 24 Φεβξνπαξίνπ 1956.
ακίνπ, Σα πνιηηηθά δηθαηώκαηα ησλ Διιελίδσλ, 138–39.
285
ην ίδην, 284.
286
ην ίδην, 286.
287
Ακαξηψηνπ, «ηελ θάιπε»; Μαξία Ακαξηψηνπ, «1894-1952», Σα Νέα, 4 Ηνπλίνπ 1952; Ακαξηψηνπ,
«Πξνο ηελ θάιπε».
288
Αβδειά θαη Φαξξά, Ο θεκηληζκόο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 21.
289
Έθε Αβδειά, Γεκόζηνη ππάιιεινη γέλνπο ζειπθνύ: Καηακεξηζκόο ηεο εξγαζίαο θαηά θύια ζηνλ
δεκόζην ηνκέα, 1908-1955 (Αζήλα: Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Παηδείαο ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο
Διιάδνο, 1990), 155.
290
Αβδειά θαη Φαξξά, Ο θεκηληζκόο ζηελ Διιάδα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 41, 74–76.
284

61

κελ είλαη ζε ζέζε λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ νηθνλνκηθά θαη έηζη λα παξακείλνπλ
εμαξηψκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.291
Ζ άδηθε αληηκεηψπηζε ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ θαη νη λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο πνπ εθδίδνληαλ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ νδήγεζαλ ζηηο αξρέο ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1930 ηηο γπλαίθεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ επηζηεκφληζζεο, θαζεγήηξηεο
θαη δαζθάιεο, λα δηεθδηθήζνπλ ζην πιαίζην ησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ ζσκαηείσλ
ηζφηηκε εξγαζία γηα ηα δχν θχια, ηζφηηκε θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ κηζζφ, αιιά θαη ζε
φ,ηη αθνξά ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ζηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ θνηλψλ επηηξνπψλ,
ζηελ νξγάλσζε δεκνζίσλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ζηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ. Μέζα
απφ απηέο ηηο δξάζεηο δηεθδηθνχζαλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ίζν κηζζφ γηα
ίζεο αμίαο εξγαζία.292
Παξάδεηγκα λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ έπιεηηαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ
γπλαηθψλ απνηέιεζε ε πληαθηηθή πξάμε «Πεξί θαηαξγήζεσο ηεο πνιπζεζίαο», ε
νπνία δεκνζηεχηεθε ην 1935, φπνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 απαγνξεπφηαλ ε
πξφζιεςε ππαιιήισλ γπλαηθψλ ζε ζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, ζε ζέζεηο Ννκηθψλ
πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ζε Γήκνπο, Κνηλφηεηεο, Ηδξχκαηα θαη Αλψλπκεο
Δηαηξείεο,293 θαζψο θαη ε πληαθηηθή Πξάμε πνπ είρε εθδνζεί ζηηο 20 Ννεκβξίνπ ηεο
ίδηαο ρξνληάο, φπνπ πξνβιεπφηαλ ηε ζέζε ηνπ Γπκλαζηάξρε ή Γηεπζπληή Λπθείνπ λα
ηε ιακβάλνπλ κφλν άληξεο. Μάιηζηα, ε Πξάμε απηή ζηάζεθε ε αηηία γηα λα
απνιπζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο ε Ρφδα Ηκβξηψηε θαη ε Μαξία Πνιπκελάθνπ, δχν
γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαλ ζε δηεπζπληηθή ζέζε ζε γπκλάζηα ζειέσλ.294
Οη παξαπάλσ ζπληαγκαηηθέο πξάμεηο πξνθάιεζαλ ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο ησλ
γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ, νη νπνίεο πξνρψξεζαλ ζηελ νξγάλσζε ζπγθεληξψζεσλ.295
Ζ Ακαξηψηνπ ζπκκεηείρε ζηε γπλαηθεία ζπγθέληξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
22 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1935 ζην ζέαηξν «Αιίθε», ε νπνία νξγαλψζεθε απφ ηελ
Δπηηξνπή γηα ηε Γπλαηθεία Δξγαζία θαη είρε σο ζθνπφ ηελ αθχξσζε ηεο παξαπάλσ
ζπληαθηηθήο πξάμεο, θαζψο θαη φισλ ησλ λφκσλ πνπ αλαθέξνληαλ ζε δεηήκαηα πνπ
έπιεηηαλ ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία.296
ε απηήλ ζπκκεηείραλ δηάθνξα γπλαηθεία ζσκαηεία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην
Δζληθφ πκβνχιην Διιελίδσλ, ν χλδεζκνο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο, ν
χλδεζκνο Διιελίδσλ Δπηζηεκφλσλ θαη ην Λχθεην Διιελίδσλ. Σε ζπγθέληξσζε
απηή παξαθνινχζεζαλ γπλαίθεο δηαθφξσλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ειηθηψλ, φπσο
εξγάηξηεο, λνηθνθπξέο, θνηηήηξηεο, επηζηεκφληζζεο, θαιιηηέρληδεο θαη ππάιιεινη.297
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Αβδειά, Γεκόζηνη ππάιιεινη γέλνπο ζειπθνύ, 143; «Δπηηξνπή πλεξγαδνκέλσλ Οξγαλψζεσλ»; «Ζ
εκεξηλή γπλαηθεία ζπγθέληξσζηο».
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Άιια ζσκαηεία θαη νξγαλψζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ ν χλδεζκνο Δξγαδνκέλσλ Γπλαηθψλ, ν
Γπλαηθείνο χιινγνο Γξακκάησλ θαη Σερλψλ, ν χιινγνο Τπαιιήισλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη
Σξαπεδψλ, ν χλδεζκνο Καζεγεηξηψλ, ν χλδεζκνο Φνηηεηξηψλ, ν χιινγνο απνθνίησλ θνιιεγίνπ
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Ζ Ακαξηψηνπ σο δαζθάια ηνπνζεηήζεθε πάλσ ζην δήηεκα ηεο γπλαηθείαο
εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημε πσο ε γπλαίθα αθφκε θαη γηα ην ξφιν ηεο κεηέξαο θαη
ηεο ζπδχγνπ ήηαλ ζεκαληηθφ λα θαηέρεη ηξία ζηνηρεία: κφξθσζε, επάγγεικα θαη
νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία.298 Έηζη, αλαθέξζεθε ζην κεγάιν πνζνζηφ ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ πνπ εμαθνινπζνχζε λα επηθξαηεί ζην γπλαηθείν θχιν. Υαξαθηήξηζε
ηελ ειιηπή κφξθσζε ησλ γπλαηθψλ «ζηίγκα ηνπ πνιηηηζκνύ», ηνλίδνληαο πσο ζα
έπξεπε ην ίδην ην θξάηνο λα αλαιάβεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ,
θάλνληαο ηελ εθπαίδεπζε πην πξνζηηή γηα ηα θησρά παηδηά αθελφο απμάλνληαο ηνλ
αξηζκφ ησλ ζρνιείσλ θαη αθεηέξνπ παξέρνληαο πξνλνηαθέο ππεξεζίεο. ε απηά ηα
αηηήκαηα είρε αλαθεξζεί θαη ζην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ πκβνχιην, φπνπ είρε θάλεη
ιφγν γηα ηελ αλάγθε ζπζηεκαηηθφηεξεο νξγάλσζεο ησλ καζεηηθψλ ζπζζηηίσλ θαη γηα
ηελ νξγάλσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο επηκφξθσζεο γηα ηνπο αλαιθάβεηνπο ελήιηθεο. Ζ
ζπγθέληξσζε φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο εθπαίδεπζεο θαηέιεμε ζε ςήθηζκα κε ην
νπνίν δεηνχζε ηελ θαηνρχξσζε νθηαεηνχο θαηψηεξεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο,
ηελ παξνρή δσξεάλ εθπαίδεπζεο, ηελ νξγάλσζε θξαηηθήο ζρνιηθήο πξφλνηαο, φπσο
θαζηέξσζε ζπζζηηίσλ θαη δσξεάλ παξνρή βηβιίσλ, θαη ηελ θαηνρχξσζε δσξεάλ
ππνρξεσηηθήο θαηψηεξεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο.299
Σν δήηεκα ηεο κφξθσζεο ησλ γπλαηθψλ είρε ηεζεί επαλεηιεκκέλσο ζηηο
ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηε γπλαηθεία εξγαζία. Ζ αγξακκαηνζχλε πνπ παξνπζηαδφηαλ
ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη θπξίσο ζε
επαγγέικαηα ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, φπσο ήηαλ νη εξγάηξηεο ζηελ
θισζηνυθαληνπξγία θαη ζηελ θαπλνβηνκεραλία, είρε σο απνηέιεζκα ηε κε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη ηεο αδηθίαο πνπ ζπληεινχληαλ εηο βάξνο
ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αδξάλεηά ηνπο.300 Γηα απηφ θαη νη γπλαηθείεο νξγαλψζεηο
ζεσξνχζαλ επηηαθηηθή αλάγθε ηε κέξηκλα ηνπ θξάηνπο γηα ηε ζηνηρεηψδε
εθπαίδεπζε, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο πξφλνηαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη γηα ηε κφξθσζε ησλ αλαιθάβεησλ ελειίθσλ.301
Δπίζεο, ε Ακαξηψηνπ ζην πιαίζην δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε Γπλαηθεία
Δξγαζία απνηέιεζε ην 1936 κέινο ηεο ππνεπηηξνπήο Παηδείαο πνπ αλήθε ζε απηήλ. Ζ
Δπηηξνπή, κε αθνξκή ηελ επηθείκελε αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη πξνθεηκέλνπ
λα κειεηεζεί ζπζηεκαηηθφηεξα ην γπλαηθείν δήηεκα, πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία
ππνεπηηξνπψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, ηεο Δξγαζίαο, ηεο
Ηζνπνιηηείαο θαη ηεο Παηδείαο, κε ζθνπφ ηε ζχληαμε ππνκλήκαηνο, ην νπνίν ζα
Κσλζηαληηλνππφιεσο, ν Πακκηθξαζηαηηθφο χιινγνο γπλαηθψλ, ν χιινγνο Διιελίδσλ Ακεξηθήο
«Γθάπα», ην σκαηείν δαθηπινγξάθσλ, ν χιινγνο πξνζσπηθνχ πγεηνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, ε
Υξηζηηαληθή Έλσζε λεαλίδσλ θαη νη αληηπξφζσπνη δεκνζίσλ ππαιιήισλ. «Ζ ζπγθέληξσζε ηεο
επηηξνπήο ησλ ζπλ. Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Γπλ. Δξγαζία», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 197–198 (1935);
«Ζ ρηεζηλή κεγάιε ζπγθέληξσζε ησλ γπλαηθψλ γηα ηα δεηήκαηά ηνπο», Ρηδνζπάζηεο, 23 Γεθεκβξίνπ
1935.
298
Αξρείν Μ. Ακαξηψηε.
299
«Ζ ζπγθέληξσζε ηεο επηηξνπήο ησλ ζπλ. Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Γπλ. Δξγαζία».
300
Αβδειά, Γεκόζηνη ππάιιεινη γέλνπο ζειπθνύ, 37; «Ζ Παλειιήληα πγθέληξσζε ησλ Γπλαηθψλ», Ο
Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 203 (1936).
301
«Γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 204 (1936).
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θαηέζεηαλ ζηελ Δπηηξνπή Αλαζεψξεζεο ηνπ πληάγκαηνο αιιά θαη ζε φινπο ηνπο
αξκνδίνπο δηεθδηθψληαο ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, ηελ
απφδνζε εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ηε δπλαηφηεηα αλέιημεο ππφ ίζνπο φξνπο. ε
απηέο ζπκκεηείραλ εηδηθέο επηζηεκφληζζεο, θαζεγήηξηεο, δαζθάιεο θαη γπλαίθεο κε
πνιχρξνλε θνηλσληθή δξάζε θαη πείξα πάλσ ζηα δεηήκαηα απηά. ηελ ππνεπηηξνπή
Παηδείαο ζπκκεηείραλ εθηφο απφ ηελ Ακαξηψηνπ, ε Ρνπζνπνχινπ, ε Πατδνχζε, ε
Παπά, ε Μαπξνεηδή, ε Κξνθνδήινπ, ε Πεηξάθε θαη ε Κιεάλζνπο-Παπαδεκεηξίνπ.302
Μάιηζηα, γηα ηε ζπδήηεζε ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ νξγαλψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή
ζηηο 24 Μαΐνπ ηνπ 1936 Παλειιήληα πγθέληξσζε, ε νπνία ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο
εθπαίδεπζεο θαηέιεμε ζην αίηεκα ηεο λνκνζεηηθήο θαηνρχξσζεο επηαεηνχο
ππνρξεσηηθήο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, ηεο παξνρήο δσξεάλ εθπαίδεπζεο θαη ηεο
νξγάλσζεο ηεο θξαηηθήο ζρνιηθήο πξφλνηαο, φπσο ήηαλ ηα ζπζζίηηα θαη ε παξνρή
δσξεάλ βηβιίσλ.303
Ζ Γηθηαηνξία φκσο ηνπ Μεηαμά, πνπ επηβιήζεθε αλέθνςε θάζε πξνζπάζεηα
ησλ νξγαλψζεσλ γηα νπνηαδήπνηε δηεθδίθεζε. Οη αξρέο πνπ επηθξάηεζαλ, «ΠαηξίοΘξεζθεία-Οηθνγέλεηα», θαλέξσλαλ ηελ ζηάζε ηνπ θαζεζηψηνο απέλαληη ζηε γπλαίθα
θαη ηνπο ξφινπο ηεο.304 χκθσλα κε απηήλ, ε γπλαίθα απνηεινχζε ην ζηήξηγκα ηεο
νηθνγέλεηαο, ηνπ Έζλνπο θαη ηεο ζξεζθείαο θαη ν ξφινο ηεο πεξηνξηδφηαλ ζηε
γέλλεζε παηδηψλ. Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή ηεο ζηε δεκφζηα δξάζε ζεσξνχηαλ
επηβιαβήο ηφζν γηα ηελ ίδηα φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία.305 Οη γπλαίθεο δελ θαηάθεξαλ
λα απνθηήζνπλ ίζνπο φξνπο εξγαζίαο κε ηνπο άληξεο, ζπλέρηζαλ λα απνηεινχλ έλα
θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη λα εξγάδνληαη νπνπδήπνηε θαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε
ζπλζήθεο. Σέινο, φζνλ αθνξά ζην δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ πνπ απαζρφιεζε ηελ Ακαξηψηνπ, ε νπνία θαη ηνπνζεηήζεθε πάλσ
ζε απηφ, ην κεηαμηθφ θαζεζηψο πξνρψξεζε ζηε ιήςε αληίζεησλ κέηξσλ, θαζψο
κεηαμχ άιισλ κείσζε ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο θαη
επέβαιε σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξναγσγή ζε κεγαιχηεξε ηάμε ηελ
επηηπρή ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο, εληείλνληαο έηζη ηε καζεηηθή δηαξξνή.306
5.3 Δλδηαθέξνλ γηα ην παηδί
Σν δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο κεηέξαο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην παηδί απνηέιεζαλ
επίζεο βαζηθά αηηήκαηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Μάιηζηα, θαηά θαηξνχο νξγαλψλνληαλ
ζρεηηθά ζπλέδξηα, φπσο απηφ ηεο Μηθξήο Αληάλη ησλ Γπλαηθψλ, πνπ
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Δ. Γ. θαη Α. Θ., «Δπηηξνπή Γπλαηθείαο Δξγαζίαο», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 199–200 (1936); «Ζ
Παλειιήληα πγθέληξσζε ησλ Γπλαηθψλ»; «Παλειιήληα πγθέληξσζε Γπλαηθψλ», Ο Αγώλαο ηεο
Γπλαίθαο, ηρ. 201–202 (1936).
303
«Παλειιήληα πγθέληξσζε Γπλαηθψλ», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 201–202 (1936); «Ζ
Παλειιήληα πγθέληξσζε ησλ Γπλαηθψλ», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 203 (1936).
304
Αβδειά, Γεκόζηνη ππάιιεινη γέλνπο ζειπθνύ, 56.
305
ακίνπ, Σα πνιηηηθά δηθαηώκαηα ησλ Διιελίδσλ, 223.
306
Κππξηαλφο, πγθξηηηθή ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, 216; Μπνπδάθεο, Νενειιεληθή
εθπαίδεπζε (1821-1998).
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πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βειηγξάδη ην 1924, ζην νπνίν βαζηθφ ζέκα ζπδήηεζεο
απνηέιεζε ε «δηθαηνζχλε γηα ην παηδί» θαη επηζεκάλζεθε πσο ε κέξηκλά ηνπ ζα
έπξεπε λα απνηειεί ην πξψην κέιεκα ηεο πνιηηείαο.307 Αλάινγν ελδηαθέξνλ έδεημε
θαη ε Κνηλσλία ησλ Δζλψλ, ε νπνία είρε ζρεκαηίζεη εηδηθή επηηξνπή γηα ηε κειέηε
δεηεκάησλ πνπ άπηνληαλ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ.308
Ζ πξνζηαζία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ απαζρφιεζε ηνπο ζπιιφγνπο θαη
ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. ε κηα πξνζπάζεηα ησλ
θεκηληζηξηψλ λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ζηελ θνηλσλία πσο ην γεγνλφο φηη πξνβαίλνπλ
ζε δηεθδηθήζεηο γηα ην θχιν ηνπο είηε απηέο αθνξνχλ ζην δηθαίσκα γηα ηελ ςήθν είηε
γηα ηελ εξγαζία είηε γηα ηελ εθπαίδεπζε δελ ζεκαίλεη πσο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε φ,ηη
πξεζβεχεη ην θχιν ηνπο ζρεηηθά κε ηε κεηξφηεηα, αλαθέξνπλ ζε άξζξν ηνπο ζηνλ
Αγώλα ηεο Γπλαίθαο: «[…]ε γπλαίθα πνπ αγσλίδεηαη γηα ηα δηθαηώκαηά ηεο αξρίδεη
ακέζσο ηνλ αγώλα ηεο κε ην λα δεηά ην δίθην ηνπ παηδηνύ. Ζ γπλαίθα είλαη πάληα, θαη
ζα είλαη πάληα, κηα κάλα, είηε γηα ηα δηθά ηεο ηα παηδηά είηε γηα ηα μέλα».309
Έρνληαο, ινηπφλ, νη ζχιινγνη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληφο ηνπο ην παηδί
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ επεδίσθαλ κεηαμχ άιισλ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο
ηνπ ηφζν απφ ηαηξηθή φζν θαη απφ παηδαγσγηθή άπνςε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο
παηδηθψλ εμνρψλ θαη ππαίζξησλ ζρνιείσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο
κέζα απφ ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο πξφλνηαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο
εξγαζίαο κε ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ.310
ηνπο ζπιιφγνπο απηνχο, φπσο θαη ζηε δεκφζηα ζπδήηεζε πνπ μεθηλά,
πξσηαγσληζηνχλ θαη πάιη γπλαίθεο ηνπ πλεπκαηηθνχ, επηζηεκνληθνχ θαη
εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ, φπσο επηζηεκφληζζεο, θαζεγήηξηεο αιιά θαη δαζθάιεο, φπσο ε
Ακαξηψηνπ, ε νπνία κάιηζηα ζπκκεηέρεη ζην Α΄ Παλειιήλην πλέδξην ηεο
πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο θαη ησλ παηδηθψλ ειηθηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ
Αζήλα ην 1930 απφ ην Παηξησηηθφ Ίδξπκα Πξνζηαζίαο Παηδηνχ ζε ζπλεξγαζία κε
φια ηα ζσκαηεία πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην παηδί.311
307

«Πνιηηηθή Μεηέξσλ», 1.
«Ζ πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ ζηελ Κ.Σ.Δ.», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 120–121 (1930).
309
«Πνιηηηθή Μεηέξσλ», 1.
310
ην ίδην; «Πνιηηηθή Μεηέξσλ», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 14 (1924): 1.
311
Ζ επηζπκία ελφο ζπλεδξίνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Μεηέξαο θαη ηνπ Παηδηνχ είρε πξσηνεκθαληζηεί
ην 1923 απφ ην Δζληθφ πκβνχιην ησλ Διιελίδσλ. Χζηφζν, εμαηηίαο νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ε
νξγάλσζε δηαθφπεθε γηα ην κέιινλ. Σειηθά, κεηά απφ επηά ρξφληα πξαγκαηνπνηήζεθε κε
πξσηνβνπιία ηνπ Παηξησηηθνχ Ηδξχκαηνο Πξνζηαζίαο Παηδηνχ ζε ζπλεξγαζία κε φια ηα ζσκαηεία
πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην παηδί. Πξφεδξνο νξίζηεθε ε Ραιινχ Γεσξγαληά (πξφεδξνο ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ), γεληθή γξακκαηέαο νξίζηεθε ε Ρφδα Πξσηεθδίθνπ θαη κέιε ε Α. Σξηαληαθπιιίδνπ
(παηδαγσγφο θαη αληηπξφεδξνο ηνπ Λπθείνπ ησλ Διιελίδσλ), ε Ε. Φξάγθνπ (παηδαγσγφο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Επξίρεο), ε Μ. βψινπ (γεληθή γξακκαηέαο ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο
Γπλαίθαο), ν Κ. Γνμηάδεο (παηδίαηξνο θαη ηέσο Τπνπξγφο Τγηεηλήο), ν Π. θνπξηψηεο (δηεπζπληήο
Γηνηθήζεσο Φπιαθψλ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο), ν Δ. Λακπαδάξηνο (παηδίαηξνο, δηεπζπληήο ρνιηθήο
Τγηεηλήο ππνπξγείνπ Παηδείαο), ν Κ. ηπιηαλφπνπινο (δξ. παηδαγσγφο, γεληθφο γξακκαηέαο Δξπζξνχ
ηαπξνχ Νεφηεηνο), ν Γ. Παξαζθεπφπνπινο (δεκνηηθφο ζχκβνπινο), ν Α. Κακπάλεο (πξφεδξνο ηεο
Δλψζεσο πληαθηψλ), ν Η. Καξαβίαο (πξφεδξνο θαιι. Σκήκαηνο ηνπ Παξλαζζνχ), ν Π.
Παπαδφπνπινο (ηέσο γεληθφο πξφμελνο) θαη ν . Γηακαληφπνπινο (παηδίαηξνο). Γατηάλνπ-Γηαλληνχ,
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ην ζπλέδξην απηφ αλαθέξζεθε ζην ζέκα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο πξνζεγγίδνληάο
ην απφ εζηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πιεπξά. πγθεθξηκέλα, αλαθέξζεθε ζηα
εθπαηδεπηηθά ζπλέδξηα πνπ είραλ πξαγκαηνπνηεζεί εθείλε ηελ πεξίνδν, θαζψο θαη
ζηα φζα επεζήκαλαλ νη επηζεσξεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηά ζρεηηθά κε ηα ζεηηθά
απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε ε εθαξκνγή ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία
θαη ζε νξηζκέλα ζρνιεία Μέζεο εθπαίδεπζεο ηεο επαξρίαο, ηνλίδνληαο φκσο ηελ
αλάγθε ιήςεο θάπνησλ παηδνλνκηθψλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνχλ ηπρφλ
εζηθά δεηήκαηα.312
ηα Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα ηνπ 1930 είρε επηζεκαλζεί ε ζεηηθή ζπκβνιή ηεο
ζπλεθπαίδεπζεο φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν θχισλ. Δηδηθφηεξα,
ππνζηεξίρζεθε πσο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ απηνχ ππνρσξνχζαλ νη φπνηεο
αληηζέζεηο παξαηεξνχληαλ κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, θαζψο έξρνληαλ ζε άκεζε επαθή
κεηαμχ ηνπο, γλσξίδνληαλ θαιχηεξα, αλαπηπζζφηαλ ακνηβαία εθηίκεζε,
θαηαλννχζαλ ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη έηζη πξνεηνηκάδνληαλ γηα ηελ κειινληηθή ηνπο
ζπλχπαξμε ζηελ θνηλσλία.313
Ζ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο είρε αξρίζεη λα γίλεηαη
εληνλφηεξε ηελ πεξίνδν ηνπ 1920-1930 θπξίσο εμαηηίαο ηεο δηάρπζεο ησλ ηδεψλ ηεο
Νέαο Αγσγήο, νη νπνίεο πξνσζνχζαλ ηε κηθηή θνίηεζε, ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ
πνπ είραλ πξνθχςεη απφ εθαξκνγέο ηνπ ζεζκνχ ζε ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ θαη
ηεο Ακεξηθήο, θαζψο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ γπλαηθψλ θπξίσο ηελ πεξίνδν ηνπ
Μεζνπνιέκνπ γηα ηε δηεθδίθεζε ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο.314 Μέζα απφ ηνλ θεκηληζηηθφ ηχπν ηεο πεξηφδνπ ζπρλά έζηγαλ ηελ
αλάγθε ηεο ζπλεθπαίδεπζεο.315
Χζηφζν, ππήξραλ αξθεηέο επηθπιάμεηο απέλαληη ζηε κηθηή θνίηεζε ηφζν απφ
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ ηελ θνηλσλία, θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο
αληηδξάζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ φηαλ κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1929 ε ζπλεθπαίδεπζε
θαζηεξψζεθε ζηε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηα ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο ηεο
επαξρίαο ζε πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθνί ιφγνη ην επέβαιαλ.316
Απηή ε επηθπιαθηηθή ζηάζε παξαηεξείηαη θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην,
θαζψο ην ζέκα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο πνπ αλέπηπμε ε Ακαξηψηνπ πξνθάιεζε
αληηδξάζεηο, θαζψο βξήθε αληίζεηνπο αθξναηέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηνλ
«Σν Α΄ Παλειιήληνλ πλέδξηνλ»; Ρφδα Πξσηεθδίθνπ, «Α΄ Παλειιήληνλ πλέδξηνλ Πξνζηαζίαο
Μεηξφηεηαο θαη Παηδηθψλ ειηθηψλ», Διιελίο, ηρ. 8–9 (1930): 188–89.
312
Γατηάλνπ-Γηαλληνχ, «Σν Α΄ Παλειιήληνλ πλέδξηνλ», 233; «Ζ Πξνζηαζία ηεο εθεβηθήο ειηθίαο:
Σν δήηεκα ηεο ζπλεθπαηδεχζεσο- Ζ Υζεζηλή εκέξα ηνπ πλεδξίνπ ηεο Μεηξφηεηνο», Διεύζεξνλ
Βήκα, 24 Οθησβξίνπ 1930; Τπνπξγείνλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Σα Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα ηνπ
1930: Η πλέδξηνλ Δπηζεσξεηώλ Γεκνηηθήο Δθπαηδεύζεσο (Αζήλαη, ρ.ρ.), 551.
313
Τπνπξγείνλ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Σα Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα ηνπ 1930: Η πλέδξηνλ
Δπηζεσξεηώλ Γεκνηηθήο Δθπαηδεύζεσο, 486–551.
314
Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην θύιν, 224.
315
Ρφδα Ηκβξηψηε, «Σν Δθπαηδεπηηθφ καο πξφγξακκα», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο, ηρ. 6 (1923): 9–10;
Μαξία βψινπ, «Γηαθνζκεηηθή κφξθσζε», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο 5, ηρ. 87 (1929); «Ζ γπλαηθεία
παηδεία», Ο Αγώλαο ηεο Γπλαίθαο 5, ηρ. 94 (1929).
316
Εηψγνπ-Καξαζηεξγίνπ, Γηεξεπλώληαο ην θύιν, 225–26.
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Ζιηφπνπιν, πξφεδξν ηνπ Παξλαζζνχ. Δπεηδή, φκσο, απνηεινχζε ζέκα πνπ είρε ήδε
ζπδεηεζεί ζηα Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα πνπ πξνεγήζεθαλ δελ θξίζεθε αλαγθαίν λα
ζπζηαζεί εηδηθή επηηξνπή θαη ζε απηφ ην ζπλέδξην γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.317
Ζ Ακαξηψηνπ ραξαθηεξίδνληαο «πνλεξνύο» θαη «δηεθζαξκέλνπο» ηνπο
ελήιηθεο, ππνζηήξημε πσο νη ππνζεηηθνί θίλδπλνη πνπ απέξξεαλ απφ ηελ
ζπλεθπαίδεπζε ήηαλ δεκηνχξγεκα ηνπ κπαινχ ηνπο. Γηα απηφ θαη ζεσξνχζε πσο αλ
έπαπαλ απηνί λα επεξεάδνπλ πνλεξά ηε ζθέςε ησλ λέσλ θαη ησλ εθήβσλ, ηφηε ζα
ππήξραλ θηιίεο κεηαμχ θνξηηζηψλ θαη αγνξηψλ νη νπνίεο ζα δηαπλένληαη απφ
εκπηζηνζχλε θαη ηηκηφηεηα.318 Γηα ηελ Ακαξηψηνπ ε ζπλεθπαίδεπζε απνηεινχζε «έλα
άξηζην κέζν» κε ην νπνίν ηα δχν θχια ζα γλσξίδνληαλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο, ζα
γλψξηδαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αξεηέο ηνπ θάζε θχινπ, κε απνηέιεζκα ηνλ
πεξηνξηζκφ ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ θαη αληηιήςεσλ. Θεσξνχζε, φκσο, φηη ζε
απηφ ζα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε κεηαβνιή ηεο ζηάζεο «ηεο θνηλσλίαο ησλ κεγάισλ»,
θαζψο ε δηθή ηεο πξνθαηάιεςε θαη αληίιεςε ήηαλ ε αηηία πνπ δηαθζείξνληαλ νη
ςπρέο ησλ λέσλ αηφκσλ.319
Σέινο, ζηελ νκηιία ηεο δελ παξέιεηςε λα ζίμεη θαη ην δήηεκα ζπλσζηηζκνχ
ησλ παηδηψλ ζηα ζρνιεία θαη ηελ αλάγθε λα ρηηζηνχλ 900 ζρνιηθά θηίξηα, πνπ ζα
αληηκεηψπηδαλ ην πξφβιεκα απηφ.320 Ζ δεκηνπξγία ζρνιείσλ άξηηα
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ παηδαγσγηθή θαη πγηεηλνινγηθή άπνςε, απνηέιεζε κάιηζηα
έλα απφ ηα πνξίζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ.321 ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ
δηδαθηεξίσλ, πνπ ζα ήηαλ θαηάιιεια νξγαλσκέλα θαη ζα ζπλέβαιαλ ζεηηθά ζηελ
πγεία ησλ καζεηψλ, θαζψο ζα εμαζθάιηδαλ άλεζε ρψξνπ θαη θαιχηεξε αηζζεηηθή,
είρε αλαθεξζεί θαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 1931.322 Μάιηζηα, σο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε έγηλαλ
πξνζπάζεηεο απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Γ. Παπαλδξένπ, ν νπνίνο ζπλάπηνληαο
δάλεην πξνρψξεζε ζηελ αλέγεξζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ.323
Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, πσο ε Ακαξηψηνπ ζπκκεηείρε ζηε γεληθφηεξε
ζπδήηεζε πνπ αθνξνχζε ζην ελδηαθέξνλ γηα ην παηδί, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
εληάζζεηαη θαη ην πλέδξην ζην νπνίν ζπκκεηείρε. Σν ζπλέδξην, απνηέιεζε κηα
πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα ζπλνιηθή εηθφλα ζηνλ θφζκν γηα ηα δεηήκαηα
πνπ αθνξνχζαλ ζην παηδί θαη ζηε κεηέξα, λα κεηαθεξζεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ
πξνζηαζία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσλία, λα γίλεη ελεκέξσζε ζρεηηθά
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ην ίδην, 227; «Ζ Πξνζηαζία ηεο εθεβηθήο ειηθίαο».
Γατηάλνπ-Γηαλληνχ, «Σν Α΄ Παλειιήληνλ πλέδξηνλ», 233.
319
Υεηξφγξαθν ηεο Μαξίαο Ακαξηψηνπ κε ηίηιν «Ζ Γπλαίθα θαη ην επάγγεικα», Αξρείν Μ.
Ακαξηψηε.
320
Γατηάλνπ-Γηαλληνχ, «Σν Α΄ Παλειιήληνλ πλέδξηνλ», 233.
321
Δκκ. Λακπαδάξηνο, «Σν πλέδξηνλ Πξνζηαζίαο Μεηξφηεηνο θαη παηδηθήο ειηθίαο», Γειηίνλ
Ο.Λ.Μ.Δ., ηρ. 55 (1930): 99–100.
322
Αλώηαηνλ Δθπαηδεπηηθόλ πκβνύιηνλ, 67.
323
Μπνπδάθεο, Νενειιεληθή εθπαίδεπζε (1821-1998), 99, 105.
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κε ζέκαηα θνηλσληθήο πγηεηλήο θαη πξφλνηαο θαη λα γίλεη ζπληνληζκφο ζθέςεσλ θαη
ελεξγεηψλ πξνο ηελ αλάινγε θαηεχζπλζε.324
5.4 Δλδηαθέξνλ γηα ηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αηόκνπ
Ζ Ακαξηψηνπ ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο πνπ γηλφηαλ θαηά θαηξνχο
απφ αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο γηα παξνρή επξχηεξεο κφξθσζεο, ζπκκεηείρε ζηε
ρνιή Αλσηέξαο ινγνηερληθήο κνξθώζεσο ηνπ «Αζθξαίνπ», παξαρσξψληαο ζεηξά
δηαιέμεσλ θαη καζεκάησλ.
Ο Αζθξαίνο απνηέιεζε έλαλ Φηινινγηθφ χιινγν, κε πξφεδξν ηνλ Κσζηή
Παιακά θαη αληηπξνέδξνπο ηνλ Γξεγφξην Ξελφπνπιν θαη ηνλ Νηθφιαν Λνχβαξε.
Ηδξχζεθε ην 1936 θαη ιεηηνχξγεζε γηα ηέζζεξα ρξφληα.325
Ζ έκπλεπζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ «Αζθξαίνπ» αλήθε ζηελ Σδνχιηα ΑκπειάΣεξέληζην θαη ζηνλ Ησάλλε πθνπηξή. Σελ άλνημε ηνπ 1936 ζηελ αίζνπζα ηνπ
Παξλαζζνχ είραλ δνζεί απφ ηνλ Ησάλλε πθνπηξή δχν νκηιίεο γηα ηα πελήληα ρξφληα
ηνπ Κσζηή Παιακά ζηα πλεπκαηηθά δξψκελα ηνπ ηφπνπ. Σηο νκηιίεο απηέο
παξαθνινχζεζε πιήζνο θφζκνπ, ν νπνίνο εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα ζπλερηζηνχλ θαη
ηελ επφκελε ρξνληά. ε ζπλνκηιία πνπ είρε ν πθνπηξήο κε ηελ Σεξέληζην ηεο
εμέθξαζε ηελ επηζπκία ηνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο ρψξνο ζπλάληεζεο φπνπ ζα
πξαγκαηνπνηνχληαλ πλεπκαηηθέο ζπγθεληξψζεηο κε θαζνξηζκέλν πξφγξακκα. Απηφ
ιεηηνχξγεζε εληζρπηηθά ζηελ ηδέα πνπ είρε θαη ε Σεξέληζην απφ θαηξφ λα
δεκηνπξγήζεη θάηη αλάινγν θαη δεηψληαο ηε βνήζεηα ηνπ πθνπηξή δεκηνπξγήζεθε ν
Αζθξαίνο.326
Σν φλνκα «Αζθξαίνο» πξνήιζε απφ ην νκψλπκν πνίεκα ηνπ Παιακά πνπ
βξίζθεηαη ζηελ πνηεηηθή ηνπ ζπιινγή Αζάιεπηε Εσή (1904) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ
ελφηεηα Μεγάια Οξάκαηα. ε απηφ ην πνίεκα ν Παιακάο αλαθέξεηαη ζηνλ Ζζίνδν, ν
νπνίνο ήηαλ γελλεκέλνο ζηελ Άζθξε. Γηα ηνπο ηδξπηέο ηνπ ζπιιφγνπ απηφ ην έξγν
απνηεινχζε ην ζχκβνιν ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο.327
Αλάκεζα ζηνπο ζθνπνχο ηνπ ζπιιφγνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο ρνιήο
Αλσηέξαο Λνγνηερληθήο Μνξθψζεσο, ζηελ νπνία ζα δίδαζθαλ «θαζεγεηαί
εγλσζκέλεο αμίαο». Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ήηαλ «ε δεκηνπξγία ελόο θνηλνύ κε
αιεζηλόλ πλεπκαηηθόλ πνιηηηζκόλ, δηα ην νπνίνλ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα δελ είλαη
κόλνλ ζπζζώξεπζηο γλώζεσλ θαη άζθεζηο ηνπ Λνγηθνύ, αιιά βαζεία εζηθή θαη ςπρηθή
αλακόξθσζηο θαη θσηηζκέλε θαιιηέξγεηα όισλ ησλ εζσηεξηθώλ δπλάκεσλ ηνπ
αλζξώπνπ, άλεπ ησλ νπνίσλ ε δσή δελ απνθηά αμίαλ θαη δηθαίσζηλ».328
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Δκκ. Λακπαδάξηνο, «Σν πλέδξηνλ Πξνζηαζίαο Μεηξφηεηνο θαη παηδηθήο ειηθίαο», Γειηίνλ
Ο.Λ.Μ.Δ., ηρ. 55 (1930): 98–99.
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Σδνχιηα Ακπειά-Σεξέληζην, «Δκπλεπζηήο θαη εκςπρσηήο ηνπ 'Αζθξαίνπ'», Νέα Δζηία, ηρ. 738
(1958): 557.
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ην ίδην.
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ην ίδην, 558; Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο, «Αζθξαίνο», Αζελατθά Νέα, 25 Φεβξνπαξίνπ 1940; Λίλνο
Πνιίηεο, Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο (Αζήλα: Μ.Η.Δ.Σ., 2013), 194–95.
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Ζ ρνιή απηή ηδξχζεθε θαη
ιεηηνχξγεζε απφ ην 1936 έσο ην
1940. Κάζε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο
ρσξηδφηαλ ζε δχν ηξίκελα, ην πξψην
δηαξθνχζε απφ ηνλ Ννέκβξην κέρξη
ηνλ Φεβξνπάξην θαη ην δεχηεξν απφ
ηνλ Φεβξνπάξην κέρξη ηνλ Μάην.
ζνλ αθνξά ζηα δίδαθηξα, αλαιφγσο
κε ην αλ ήηαλ θάπνηνο ηαθηηθφο
αθξναηήο,
έθηαθηνο
αθξναηήο,
Δηθόλα 4 Πξόγξακκα καζεκάησλ "Αζθξαίνπ" γηα ηε Γ' πεξίνδν εθπαηδεπηηθφο ή ζπνπδαζηήο ππήξρε
ιεηηνπξγίαο ηνπ (Πεγή: Αξρείν Μ. Ακαξηώηε)
αληίζηνηρν πνζφ. Τπήξραλ, επίζεο,
329
θαη εηδηθά δειηία γηα δέθα παξαθνινπζήζεηο. Φπρή ηεο ρνιήο ήηαλ ε Σεξέληζην,
ε νπνία θξφληηδε λα βξεζνχλ νη πφξνη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε ρνιή, αιιά θαη επέιεγε
ηνπο νκηιεηέο.330
πσο, αλαθέξεη ν Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο, ζηελ αξρή ππήξμε κηα
παξεμεγεκέλε αληίιεςε ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη ηνπ ηχπνπ, απέλαληη ζην ζθνπφ ηεο
ζρνιήο απηήο. Θεσξήζεθε πσο ζα απνθνηηνχζαλ απφ απηήλ πνηεηέο θαη ζπγγξαθείο
κε πηπρίν, φπσο γηλφηαλ ζηηο άιιεο ζρνιέο, φκσο κε ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ε
νπνηαδήπνηε πξνθαηάιεςε εμαιείθζεθε.331
Δθηφο απφ ηε Μαξία Ακαξηψηνπ, ζηε ζρνιή δίδαμαλ θαη παξαρψξεζαλ
νκηιίεο ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη ινγνηερληθνχ ρψξνπ,
θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ θαη αθαδεκατθνί,332 φπσο ν Ησάλλεο πθνπηξήο, ν
Αξίζηνο Κακπάλεο, ν Σέινο Άγξαο, ν Ρήγαο Γθφιθεο, ν Αληψληνο Κεξακφπνπινο, ν
Νηθφιανο Λνχβαξηο, ν Δκκαλνπήι Κξηαξάο, ν Βαζίιεο Ρψηαο, ε Αγγειηθή
Υαηδεκηράιε, ε Έιιε Λακπξίδε, ε Διέλε Οπξάλε, ε Σδνχιηα Σεξέληζην θαη πνιινί
άιινη. πσο αλαθέξεη ν Γξεγφξηνο Ξελφπνπινο, ην θνηλφ πνπ παξαθνινπζνχζε θάζε
θνξά ηα καζήκαηα θαη ηηο δηαιέμεηο ήηαλ πνιπάξηζκν θαη ελζνπζηαζκέλν.333
ηε ρνιή εθηφο απφ Λνγνηερλία δηδάζθνληαλ θαη άιια γλσζηηθά
αληηθείκελα, φπσο Ηζηνξία, Αξραηνινγία, Λατθή Σέρλε, Κνηλσληνινγία, Φηινζνθία
ηνπ Πνιηηηζκνχ, Γισζζνινγία, Σέρλε πξνθνξηθνχ Λφγνπ, Πνίεζε, χγρξνλε
Αγγιηθή Λνγνηερλία. Ζ κφξθσζε πνπ πξνζέθεξε ε ζρνιή ήηαλ επξχηεξε θαη
ζπκπιεξσκαηηθή ηεο παξερφκελεο απφ ην ζρνιείν. Απνηέιεζε έλα πλεπκαηηθό
ίδξπκα, έλ’ αιεζηλό ειεύζεξν Παλεπηζηήκην.334
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ηε ζρνιή απηή ε Μαξία Ακαξηψηνπ παξαρψξεζε ζεηξά δηαιέμεσλ. πσο
αλαθέξεηαη ζηνλ ηχπν, ε γνεηεία πνπ αζθνχζε ζην θνηλφ πνπ παξαθνινπζνχζε ηηο
νκηιίεο ηεο ήηαλ κεγάιε θαη φζνη πήγαηλαλ γηα πξψηε θνξά ζπλέρηδαλ λα
παξαθνινπζνχλ θαη ηηο επφκελεο νκηιίεο ηεο. Έηζη, απμαλφηαλ νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν ν αξηζκφο ησλ αθξναηψλ κε απνηέιεζκα ζηηο ηειεπηαίεο νκηιίεο λα κελ
επαξθεί ν ρψξνο γηα φιν ην αθξναηήξην.335
ε δπν νκηιίεο ηεο ηνπ 1937 πνπ εληνπίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
έξεπλαο, έρεη αλαθεξζεί ζηε γέλλεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο γξαθήο θαη ηνπ βηβιίνπ
παξάιιεια πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο. ε απηέο ηφληδε ηε
κεγάιε δχλακε ηνπ βηβιίνπ θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηελ πλεπκαηηθή δσή θαη ηνλ
πνιηηηζκφ. Παξνπζίαζε ηελ εμέιημε ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ, ελψ έδσζε θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ερεηηθνχ βηβιίνπ ηνπ κέιινληνο θαη αλαθέξζεθε θαη ζηελ
πξνζσπηθή έθθξαζε κέζσ ηεο γξαθήο.336
Σνλ επφκελν ρξφλν, ζην πξψην ηξίκελν ηεο Γ΄ Πεξηφδνπ, απφ ηε Γεπηέξα 21
Ννεκβξίνπ 1938 κέρξη θαη ηε Γεπηέξα 13 Φεβξνπαξίνπ 1939, μεθίλεζε έλαλ θχθιν
δηαιέμεσλ ςπρνινγίαο κε ηίηιν «Πεξί ηεο έλλνηαο ηεο ςπρήο», νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε Γεπηέξα 7-8 κ.κ. ζηνλ «Αζθξαίν».337
ε απηφλ ηνλ θχθιν νκηιηψλ αλαθέξζεθε ζηελ έλλνηα ηεο ςπρήο ζχκθσλα κε
ηελ αξραία ειιεληθή θαη ζχγρξνλε θηινζνθία, ζηα ζχγρξνλα ξεχκαηα ηεο
ςπρνινγίαο, ζηελ έλλνηα ηεο ςπρήο ζχκθσλα κε ηνπο ζησηθνχο, ηνπο επηθνχξεηνπο
θαη ηνπο πξψηνπο ρξφλνπο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε κπζηηθηζηηθή θαη
ζρνιαζηηθή θηινζνθία, ζηελ έλλνηα ηεο ςπρήο θαηά ηνλ Μεζαίσλα θαη ηνλ αηψλα
ησλ εθεπξέζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θηινζφθνπο ηνπ 17νπ θαη 18νπ αηψλα, θαηά ηνπο
Νηεθάξη θαη πηλφδα, θαηά ηνλ Καλη θαη θαηά ηελ επνρή ηνπ δηαθσηηζκνχ.338 Ο
θχθινο απηψλ ησλ δηαιέμεσλ έθιεηζε κε ην ζέκα «Πψο δηακνξθψλεηαη ε ςπρνινγία
ζηελ αξρή ηνπ 19νπ αηψλνο. Οη πεγέο ηεο κέζα ζηε δσή ηεο αλζξσπφηεηαο». 339
Έπεηηα, ζην δεχηεξν ηξίκελν απφ ηηο 21 Φεβξνπαξίνπ παξαρψξεζε θαη άιιεο
νκηιίεο κέρξη θαη ηηο 22 Μαΐνπ 1939, νπφηε θαη έδσζε ηελ ηειεπηαία ηεο νκηιία. Οη
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νκηιίεο απηέο ζρεηίδνληαλ κε ηηο επηζηεκνληθέο εξκελείεο ηνπ νλείξνπ θαη κε κηα
ηζηνξηθή αλαζθφπεζε, κε ην ππνζπλείδεην θαη ηνλ Φξφπλη, κε ηε θηινζνθία, ηελ
ςπρνινγία ηνπ 20νχ αηψλα θαη κε ηηο αμίεο.340
Σελ Γ΄ Πεξίνδν ζπκκεηείρε κφλν ζην δεχηεξν ηξίκελν. Μάιηζηα, ηεο είρε
ζηαιεί πξφζθιεζε απφ ηελ Σδνχιηα Σεξέληζην, κε ηελ νπνία ηεο δεηνχληαλ λα
ζπκκεηάζρεη ζηα καζήκαηα ηνπ Αζθξαίνπ κε νκηιίεο-δηαιέμεηο δχν θνξέο ηελ
εβδνκάδα θαη φρη κία φπσο ηα πξνεγνχκελα έηε, θαζψο ε Σεξέληζην ζεσξνχζε
απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ηεο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ γηλφηαλ κε
ζθνπφ ηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή αλχςσζε ησλ αλζξψπσλ, ραξαθηεξίδνληαο ηελ
ίδηα σο «ηέξεηα εκπλεπζκέλε».341 ηηο 15, ινηπφλ, Μαξηίνπ ηνπ 1940 ε Ακαξηψηνπ
μεθίλεζε έλαλ λέν θχθιν νκηιηψλ, δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, θάζε Γεπηέξα θαη
Πέκπηε, νη νπνίεο δηήξθεζαλ κέρξη θαη ηηο 16 Μαΐνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο.342 ε απηφλ ηνλ
θχθιν νκηιηψλ αλαθέξζεθε ζηε ζέζε ηεο ςπρνινγίαο αλάκεζα ζηηο άιιεο επηζηήκεο,
ζην πξφβιεκα ηεο βνπιεηηθήο ειεπζεξίαο, ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν, ζηνλ πνιηηηζκφ,
ζηελ αγσγή, ζηνλ δάζθαιν θαη ηειείσζε κε κία νκηιία κε ζέκα «Ζ αγάπε ζαλ
δεκηνπξγηθφ θαη ζπλεθηηθφ ζηνηρείν: Ο αηψληνο Έξσο ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν».343
Ζ ζπκκεηνρή, ινηπφλ, ηεο Ακαξηψηνπ ζε απηφ ην εγρείξεκα θαλεξψλεη
αθελφο ην ελδηαθέξνλ ηεο ίδηαο γηα ζπκκεηνρή ζε πξνζπάζεηεο πνπ ζθνπφ είραλ ηελ
αλχςσζε ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ αηφκνπ θαη αθεηέξνπ ηελ αλαγλψξηζε θαη
εθηίκεζε πνπ έδεηρλαλ απέλαληη ζην έξγν, ζηελ πξνζθνξά, ζηε κφξθσζε θαη ζηελ
πξνζσπηθφηεηά ηεο γεληθφηεξα, ψζηε λα θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ζηελ φιε
πξνζπάζεηα πνπ επηρεηξήζεθε ζηε ρνιή Αλσηέξαο Λνγνηερληθήο Μνξθψζεσο
«Αζθξαίνο».
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πκπεξάζκαηα
ηελ παξνχζα έξεπλα ζηφρνο ππήξμε ε αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθείλσλ πνπ
ζπγθξνηνχλ κηα δαζθάια ζε «κεηάβαζε» κέζα απφ ηε κειέηε ηεο Μαξίαο
Ακαξηψηνπ σο παξαδείγκαηνο «αιιαγήο» «κεηεμέιημεο» ηνπ παξαδείγκαηνο ησλ
δηδαζθαιηζζψλ ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα, εζηηάδνληαο ζηελ παξνπζίαζε ηεο
πνιπζρηδνχο εθπαηδεπηηθήο θαη ζπιινγηθήο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο θαηά ηελ πεξίνδν
ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Μηα πεξίνδν έληνλσλ θαη ζπλερψλ θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ πνπ φπσο είλαη θπζηθφ νδήγεζε θαη ηα ίδηα ηα ππνθείκελα
ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο ζέηνληάο ηα ζε κηα πεξίνδν
«κεηάβαζεο». Σν ίδην παξαηεξείηαη λα ζπκβαίλεη θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν κε ηηο
δαζθάιεο λα βξίζθνληαη επίζεο ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν, θαζψο πεξλάκε απφ ηνλ
19ν αηψλα ζηνλ 20φ. Οη δαζθάιεο ηνπ 19νπ αηψλα δξαζηεξηνπνηνχληαλ θπξίσο ζηνλ
εθδνηηθφ θαη ζπγγξαθηθφ ρψξν, θαζψο εμέδηδαλ έληππα, δεκνζίεπαλ άξζξα θαη
ζπλέγξαθαλ παηδαγσγηθέο κειέηεο, ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξνπο ζπιιφγνπο θπξίσο
θηιεθπαηδεπηηθνχο θαη θηιαλζξσπηθνχο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζπκκεηείραλ ζε
κνξθσηηθέο δξάζεηο φπσο παξαρψξεζε καζεκάησλ θαη νκηιηψλ θαη πξνρσξνχζαλ
ζηελ αλάιεςε δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.
ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα εκθαλίδνληαη νη πξψηεο απφθνηηεο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ κε επξεία θνηλσληθή, ζπλδηθαιηζηηθή θαη θεκηληζηηθή δξάζε, νη
νπνίεο πξσηαγσληζηνχλ ζηνλ πλεπκαηηθφ, θνηλσληθφ, θεκηληζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ
ρψξν ηελ πεξίνδν απηή, ζπγθξνηψληαο έλα λέν πξφηππν κνξθσκέλεο γπλαίθαο, απηφ
ηεο γπλαίθαο επηζηεκφληζζαο θαη ηεο θαζεγήηξηαο φζνλ αθνξά ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
ρψξν. Οη θαζεγήηξηεο παξαηεξείηαη λα ζπγγξάθνπλ επηζηεκνληθά έξγα, ζρνιηθά
εγρεηξίδηα, λα αξζξνγξαθνχλ ζηνλ Σχπν, λα ζπλδένληαη κε ην θίλεκα ηεο Νέαο
Αγσγήο, λα ζπκκεηέρνπλ ζε θεκηληζηηθνχο ζπιιφγνπο, ζε κνξθσηηθέο δξάζεηο, λα
παξαρσξνχλ δηαιέμεηο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα.
Σελ ίδηα, ινηπφλ, πεξίνδν νη δαζθάιεο παξαηεξείηαη λα ζπκπνξεχνληαη θαη λα
παξνπζηάδνπλ αλάινγε δξάζε κε ηηο γπλαίθεο επηζηεκφληζζεο θαη θαζεγήηξηεο.
πγθεθξηκέλα παξαηεξείηαη ε πξνζπάζεηα ησλ δηδαζθαιηζζψλ ηνπ 20νχ αηψλα λα
επηζηεκνληθνπνηήζνπλ κηα θπζηνγλσκία αλάινγε κε εθείλε ησλ θαζεγεηξηψλ.
Δπηδηψθνπλ κέζα απφ ηνλ ζεζκφ ηεο κεηεθπαίδεπζεο λα απνθηήζνπλ γλσζηηθφ
ππφβαζξν αλάινγν πξνο εθείλν ησλ θαζεγεηξηψλ, ζπγγξάθνπλ επηζηεκνληθέο
κειέηεο, ζπλδένληαη κε ην θίλεκα ηεο Νέαο Αγσγήο θαη αξζξνγξαθνχλ ζηνλ Σχπν
ηεο πεξηφδνπ. Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηηο θαζεγήηξηεο, παξαηεξείηαη λα κε
δεκνζηεχνπλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ε γθάκα ησλ ζεκαηηθψλ κε ηηο νπνίεο
αζρνινχληαη λα είλαη πεξηνξηζκέλε.
ζνλ αθνξά ζηε Μαξία Ακαξηψηνπ, αθνχ απνθνίηεζε απφ ην Γηδαζθαιείν
Ζξαθιείνπ, εξγάζηεθε ιίγα ρξφληα σο δαζθάια θαη ζηε ζπλέρεηα κεηέβε ζηε
Γεξκαλία γηα κεηεθπαίδεπζε πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζεη ηηο γλψζεηο ηεο ζρεηηθά κε
ηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία θαη πξάμε. Δθεί ήξζε ζε επαθή κε ην θίλεκα ηεο Νέαο
Αγσγήο θαζψο παξαθνινχζεζε καζήκαηα δηαθφξσλ παηδαγσγψλ εθπξνζψπσλ ηνπ
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θηλήκαηνο απηνχ θαη δηακφξθσζε ηηο παηδαγσγηθέο ηεο απφςεηο επεξεαζκέλε θπξίσο
απφ ηελ παηδαγσγηθή ζεσξία ηνπ George Kerschensteiner.
Αθφκε, πξνρψξεζε ζηε ζπγγξαθή ηνπ επηζηεκνληθνχ έξγνπ «Σν γξάςηκν θαη
ε Αγσγή», ην νπνίν απέζπαζε ζεηηθά ζρφιηα απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο θαη αθνξνχζε
ζην ειιεληθφ ζχζηεκα γξαθήο θαη ζηελ παξνπζίαζε λέσλ πξαθηηθψλ γξαθήο ζην
πιαίζην ηεο Νέαο Αγσγήο. Δπίζεο, πξνρψξεζε ζηε δεκνζίεπζε ζεηξάο άξζξσλ ζηνλ
Σχπν ζρεηηθά κε ηελ παηδαγσγηθή ηνπ Kerschensteiner, ζπκκεηέρνληαο ζηε ζρεηηθή
ελεκέξσζε ηφζν ησλ δαζθάισλ φζν θαη ηεο θνηλσλίαο ζέινληαο θαη εθείλε λα
ζπκβάιεη ζηελ φιε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, πνπ είρε μεθηλήζεη ήδε ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα απφ άιινπο
παηδαγσγνχο.
Αθφκε, ηελ πεξίνδν απηή παξαηεξείηαη νη δαζθάιεο λα ζπκκεηέρνπλ ζην
δεκφζην δηάινγν ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ρψξνπ κέζα απφ ηελ
αξζξνγξαθία ηνπο ζηνλ ηχπν, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλέδξηα θαζψο θαη
κέζα απφ ηελ παξαρψξεζε νκηιηψλ θαη δηαιέμεσλ. Γξάζεηο πνπ θαηά θχξην ιφγν ηελ
πεξίνδν απηή έρνπλ νη θαζεγήηξηεο. Κάηη πνπ νδεγεί εχινγα ζην ζπκπέξαζκα πσο ε
δξάζε ησλ δηδαζθαιηζζψλ ζπκπνξεχεηαη κε απηή ησλ θαζεγεηξηψλ.
Ζ Ακαξηψηνπ, ινηπφλ, ζπκκεηέρεη ζηνλ δεκφζην εθπαηδεπηηθφ δηάινγν σο
κέινο ηνπ Αλψηαηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ ην 1930-1933, ηελ πεξίνδν πνπ ζηελ
θπβέξλεζε βξηζθφηαλ ην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ κε πξσζππνπξγφ ησλ Δι.
Βεληδέιν θαη Τπνπξγφ Παηδείαο ηνλ Γ. Παπαλδξένπ, απνηειψληαο κάιηζηα θαη ηελ
πξψηε γπλαίθα πνπ θαηέθηεζε κηα ζέζε ζηελ Αλψηαηε Δθπαηδεπηηθή Ηεξαξρία. ην
πιαίζην απηνχ ζπκκεηείρε ζηελ έγθξηζε ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ, ζηάιζεθε σο
Δπηζεσξήηξηα ζε Γηδαζθαιεία ηεο Κξήηεο, ζπκκεηείρε ζηα Δθπαηδεπηηθά πλέδξηα
ην 1930, ζηα νπνία ηνπνζεηήζεθε ζην δήηεκα ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ησλ
καζεηηθψλ ζπζζηηίσλ θαη ηέινο ζπκκεηείρε ζηηο πλεδξηάζεηο ηνπ Αλψηαηνπ
Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπνπ ηνπνζεηήζεθε ζην δήηεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηνπ
αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηελ πξναγσγή ηεο ζρνιηθήο αληηιήςεσο, παξνπζηάδνληαο
αξρηθά ηνπο ιφγνπο πνπ ν αλαιθαβεηηζκφο είλαη έλα θαηλφκελν ζην νπνίν
ζεκεηψλνληαη κεγάια πνζνζηά ζηελ ζρνιηθή θαη κεηαζρνιηθή ειηθία θαζψο θαη ζην
γπλαηθείν πιεζπζκφ θαη έπεηηα πξφηεηλε ιχζεηο θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
απηνχ.
Δπίζεο, ηελ πεξίνδν απηή πνπ ην θεκηληζηηθφ θίλεκα επηθξαηεί θαη ζην νπνίν
ζπκκεηέρνπλ θπξίσο επηζηεκφληζζεο-θαζεγήηξηεο παξαηεξείηαη λα έρνπλ έληνλε
ζπκκεηνρή θαη νη δαζθάιεο. πγθεθξηκέλα, απνηεινχζαλ κέιε ησλ θεκηληζηηθψλ
νξγαλψζεσλ θαη ζπιιφγσλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί εθείλε ηελ πεξίνδν θαη νη νπνίνη
παξνπζίαδαλ πνιπδηάζηαηε δξάζε. ην πιαίζην απηψλ απνηεινχζαλ κέιε ησλ
επηηξνπψλ ζηηο νπνίεο ήηαλ νξγαλσκέλνη νη ζχιινγνη, ζπκκεηείραλ ζηελ ζχληαμε
ππνκλεκάησλ θαη ζπκκεηείραλ ζηηο δηάθνξεο ζπγθεληξψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ
κε ζθνπφ ηελ δηεθδίθεζε ίζσλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, εξγαζηαθψλ, αζηηθψλ
δηθαησκάησλ θαζψο επίζεο θαη ζηε δηεθδίθεζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ
παηδηνχ.
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Ζ Ακαξηψηνπ απνηέιεζε κέινο θεκηληζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νξγαλψζεσλ ηνπ
Μεζνπνιέκνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πλδέζκνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο,
ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Διιελίδσλ θαη ηνπ πλδέζκνπ Διιελίδσλ Δπηζηεκφλσλ.
ην πιαίζην απηψλ ζπκκεηείρε ζηε δεχηεξε δεκφζηα ζπγθέληξσζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1929 θαη αθνξνχζε ηελ απφδνζε ςήθνπ ζηηο γπλαίθεο, ζηελ
νπνία ηάρζεθε ππέξ ηεο πιήξνπο απφδνζεο πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ ζηηο γπλαίθεο
ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ, ππνζηεξίδνληαο πσο ε γπλαίθα ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρεη
απφ θνηλνχ κε ηνλ άληξα ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ θνηλσλία. Δπίζεο,
ζπκκεηείρε ζηε ζπγθέληξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1935 απφ ηελ Δπηηξνπή γηα
ηε γπλαηθεία εξγαζία πνπ σο ζθνπφ είρε ηελ θαηάξγεζε ησλ λφκσλ πνπ έπιεηηαλ ηα
εξγαζηαθά δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ. Αθφκε, ζπκκεηείρε ζην Α΄ Παλειιήλην
πλέδξην ηεο πξνζηαζίαο ηεο κεηξφηεηαο θαη ησλ παηδηθψλ ειηθηψλ ην 1930, ζην
νπνίν αλαθέξζεθε ζηε ζπλεθπαίδεπζε, έλα δήηεκα ζην νπνίν ηαζζφηαλ ππέξ θαζψο
ζεσξνχζε πσο κέζα απφ απηήλ ηα θχια ζα γλσξίδνληαλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο θαη ζα
εμαιείθνληαλ νη νπνηεζδήπνηε ακνηβαίεο πξνθαηαιήςεηο. Σέινο, απνηέιεζε κέινο
ηεο ππνεπηηξνπήο Παηδείαο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
ζπκκεηείρε ζηελ ζχληαμε ππνκλήκαηνο κε ζθνπφ ηελ δηεθδίθεζε ίζσλ πνιηηηθψλ,
θνηλσληθψλ θαη εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ.
Σέινο, έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξνχζα κειέηε είλαη ε
γεληθφηεξε παξνπζία ησλ δηδαζθαιηζζψλ ζηελ πλεπκαηηθή θίλεζε. πγθεθξηκέλα
ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξνπο θηιεθπαηδεπηηθνχο θαη θηιαλζξσπηθνχο ζπιιφγνπο,
δεκνζίεπαλ άξζξα ηνπο ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο θαη πξνρσξνχζαλ ζηε κεηάθξαζε θαη
ζπγγξαθή ινγνηερληθψλ έξγσλ, δξάζεηο θνηλέο κε εθείλεο ησλ δηδαζθαιηζζψλ ηνπ
19νχ αηψλα.
ζνλ αθνξά ζηελ Ακαξηψηνπ ζπκκεηείρε ην 1937 ζηε ρνιή Λνγνηερληθήο
Μνξθψζεσο ηνπ Αζθξαίνπ φπνπ παξαρψξεζε νκηιίεο θαη δηαιέμεηο, ζπκβάιινληαο
κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ πξνζπάζεηα πνπ ζπληεινχληαλ γηα ηελ πλεπκαηηθή
αλχςσζε ηνπ αηφκνπ. Απνηέιεζε, επίζεο, κέινο ηνπηθψλ ζπιιφγσλ φπσο ήηαλ ηνπ
πιιφγνπ Κπξηψλ «Δπαγγειηζκφο» ηεο Ηεξάπεηξαο, ηνπ Μνπζηθνχ πιιφγνπ «Ο
Οξθεχο» επίζεο ηεο Ηεξάπεηξαο θαη ηεο Δηαηξείαο Κξεηηθψλ πνπδψλ. Πινχζηα είλαη
θαη ε αξζξνγξαθία ηεο ζηνλ Σχπν ηεο πεξηφδνπ, ελψ είρε θαη δηθή ηεο κφληκε ζηήιε
ζηελ εθεκεξίδα Σα Νέα κε ηίηιν Από ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο, ζηελ νπνία έρεη γξάςεη
πνιιά ρξνλνγξαθήκαηα. Σέινο, πξνέβε ζηε κεηάθξαζε κπζηζηνξεκάησλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπ Κέιιεξκαλ Γπέζηεξ θαη Λε θαη ηνπ Γθνπαξληίλη ην Νόεκα ηεο
Μειαγρνιίαο θαη ζπλέγξαςε ην Ηζηνξίεο ηεο καλνύιαο κνπ, κηα ζπιινγή ηζηνξηψλ ηεο
κεηέξαο ηεο θαη ηεο αδεξθήο ηεο. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, ε γεληθφηεξε ζπκκεηνρή ηεο
ζηελ πλεπκαηηθή θίλεζε ηεο πεξηφδνπ.
Ζ παξνχζα, ινηπφλ, έξεπλα εζηίαζε ζηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
εθείλσλ πνπ ζπγθξνηνχλ κηα δαζθάια ζε «κεηάβαζε», κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηεο
Μαξίαο Ακαξηψηνπ. Χζηφζν, ε κειέηε απηή νδεγεί ζε λέα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.
Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε κειέηε αλάινγσλ παξαδεηγκάησλ
δηδαζθαιηζζψλ ζε «κεηάβαζε» ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα πην
νινθιεξσκέλε εηθφλα θαζψο ε Ακαξηψηνπ απνηειεί έλα κφλν παξάδεηγκα απηψλ.
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ζνλ αθνξά ζηελ ίδηα ηελ Ακαξηψηνπ ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ ε έξεπλα ηεο δξάζεο
ηεο ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο - θαζψο ην κφλν πνπ είλαη γλσζηφ είλαη ε ζπκκεηνρή
ηεο ζηνλ Δ.Ο.Υ.Α. - αιιά θαη Μεηαπνιεκηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ήηαλ δπλαηή
κηα νινθιεξσκέλε αληίιεςε γηα ην έξγν θαη ηε δξάζε ηεο παηδαγσγνχ. Δπίζεο, ε
κειέηε ηεο δξάζεο ηεο κέζα απφ ηε ζέζε ηεο ζην Γλσκνδνηηθφ πκβνχιην νδεγεί
εχινγα ζην εξψηεκα γηα αληίζηνηρεο δξάζεηο γπλαηθψλ ζε άιιεο ρψξεο. Δπνκέλσο,
κηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή κειέηε αλάινγσλ πεξηπηψζεσλ γπλαηθψλ πνπ αλέιαβαλ
παξφκνηα ζέζε ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ζην πνηα ήηαλ ε δξάζε ηνπο θαη νη
δηεθδηθήζεηο ηνπο, θαζψο θαη ζην πψο εμέιαβε ε θνηλσλία γεληθφηεξα απηή ηνπο ηε
ζέζε, ζα είρε επίζεο ελδηαθέξνλ θαη ζα πξνζδηφξηδε ζαθέζηεξα αλ ε «γπλαηθεία
λίθε» γηα ηελ Διιάδα ήξζε λσξίο ή αξγά. Σέινο, ζεκαληηθή ζα ήηαλ θαη κηα κειέηε
γηα αλάινγα παξαδείγκαηα «κεηαζρεκαηηζκνχ» δηδαζθαιηζζψλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ
ζηνλ επξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν, θαζψο θαη ην πνηα ε δξάζε θαη ε ζηάζε ηνπο
απέλαληη ζηα θεκηληζηηθά αηηήκαηα.
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———. «Ζ Ζκέξα ηεο Λακπξήο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1490, Έηνο Δ΄, 12 Απξηιίνπ
1950, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Άιγνο ειιεληθφ». Σα Νέα, αξ. θχι. 1498, Έηνο Δ΄, 21 Απξηιίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Φίινη ηνπ ρσξηνχ». Σα Νέα, αξ. θχι. 1502, Έηνο Δ΄, 26 Απξηιίνπ 1950,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν θξη-θξη». Σα Νέα, αξ. θχι. 1513, Έηνο Δ΄, 10 Μαΐνπ 1950, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ηε ζάιαζζα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1519, Έηνο Δ΄, 17 Μαΐνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν θιεηδί». Σα Νέα, αξ. θχι. 1525, Έηνο Δ΄, 24 Μαΐνπ 1950, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Βαζηιεχνπζα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1531, Έηνο Δ΄, 31 Μαΐνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σεο ζηηγκήο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1537, Έηνο Σ΄, 7 Ηνπλίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Φηιφηηκνη». Σα Νέα, αξ. θχι. 1543, Έηνο Σ΄, 14 Ηνπλίνπ 1950, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Αληαιιαγή». Σα Νέα, αξ. θχι. 1549, Έηνο Σ΄, 21 Ηνπλίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μέγα κήλπκα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1555, Έηνο Σ΄, 28 Ηνπλίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ηνπο βξάρνπο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1561, Έηνο Σ΄, 5 Ηνπιίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Σα πεηξαδάθηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1567, Έηνο Σ΄, 12 Ηνπιίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Υηίδε, Κσζηαληή». Σα Νέα, αξ. θχι. 1573, Έηνο Σ΄, 19 Ηνπιίνπ 1950,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν παξάπνλν». Σα Νέα, αξ. θχι. 1579, Έηνο Σ΄, 26 Ηνπιίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σδίηδηθαο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1585, Έηνο Σ΄, 2 Απγνχζηνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Θα ήηαλε θξίκα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1591, Έηνο Σ΄, 9 Απγνχζηνπ 1950,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σα ηδηαίηεξα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1596, Έηνο Σ΄, 16 Απγνχζηνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Κνπέιεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1602, Έηνο Σ΄, 23 Απγνχζηνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Θαξζείλ ρξε». Σα Νέα, αξ. θχι. 1608, Έηνο Σ΄, 30 Απγνχζηνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Βεζεζδά». Σα Νέα, αξ. θχι. 1614, Έηνο Σ΄, 6 επηεκβξίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ρέδηα θαη φλεηξα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1620, Έηνο Σ΄, 13 επηεκβξίνπ
1950, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Θεζαπξνί». Σα Νέα, αξ. θχι. 1626, Έηνο Σ΄, 20 επηεκβξίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σνπ ηφπνπ θαη η’ αλζξψπνπ». Σα Νέα, αξ. θχι. 1632, Έηνο Σ΄, 27
επηεκβξίνπ 1950, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Υσξίο ζφξπβν». Σα Νέα, αξ. θχι. 1638, Έηνο Σ΄, 4 Οθησβξίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν εζσηεξηθφ καο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1650, Έηνο Σ΄, 18 Οθησβξίνπ 1950,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πάληα καο άμηνη». Σα Νέα, αξ. θχι. 1656, Έηνο Σ΄, 25 Οθησβξίνπ 1950,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Απάληεζε». Σα Νέα, αξ. θχι. 1662, Έηνο Σ΄, 1 Ννεκβξίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Πξνζθπλήκαηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1668, Έηνο Σ΄, 8 Ννεκβξίνπ 1950,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σα παηδηά». Σα Νέα, αξ. θχι. 1675, Έηνο Σ΄, 15 Ννεκβξίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ήζπρεο λχρηεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1681, Έηνο Σ΄, 22 Ννεκβξίνπ 1950,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γεμίσζε». Σα Νέα, αξ. θχι. 1687, Έηνο Σ΄, 29 Ννεκβξίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο θαηξφο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1693, Έηνο Σ΄, 6 Γεθεκβξίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σα Γέληξα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1699, Έηνο Σ΄, 13 Γεθεκβξίνπ 1950, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ηνλ Άξεην Πάγν». Σα Νέα, αξ. θχι. 1705, Έηνο Σ΄, 20 Γεθεκβξίνπ 1950,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σεο Διέλεο: ήκεξα πνπ θιείλνπλ έμε ρξφληα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1706,
Έηνο Σ΄, 21 Γεθεκβξίνπ 1950.
———. «Δηθφλεο θαη παηγλίδηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1710, Έηνο Σ΄, 27 Γεθεκβξίνπ
1950, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ νξθαλνχια». Σα Νέα, αξ. θχι. 1715, Έηνο Σ΄, 3 Ηαλνπαξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Οκνξθηά». Σα Νέα, αξ. θχι. 1721, Έηνο Σ΄, 10 Ηαλνπαξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «αο αζπάδνκαη, Φαίδσλ». Σα Νέα, αξ. θχι. 1727, Έηνο Σ΄, 17 Ηαλνπαξίνπ
1951, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Οη κηθξέο παηξίδεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1733, Έηνο Σ΄, 24 Ηαλνπαξίνπ
1951, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «πλνηθέζηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1739, Έηνο Σ΄, 31 Ηαλνπαξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ζα-φζα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1745, Έηνο Σ΄, 7 Φεβξνπαξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο Παχινο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1751, Έηνο Σ΄, 14 Φεβξνπαξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Αδάπαλε εηνηκαζία». Σα Νέα, αξ. θχι. 1757, Έηνο Σ΄, 21 Φεβξνπαξίνπ
1951, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Κηλεκαηνγξάθνο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1769, Έηνο Σ΄, 7 Μαξηίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Υειηδφληα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1774, Έηνο Σ΄, 14 Μαξηίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο δάζθαινο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1780, Έηνο Σ΄, 21 Μαξηίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δθθιεζηέο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1791, Έηνο Σ΄, 4 Απξηιίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γπλαίθεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1797, Έηνο Σ΄, 11 Απξηιίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ηελ θάιπε». Σα Νέα, αξ. θχι. 1803, Έηνο Σ΄, 18 Απξηιίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δμνκνιφγεζε». Σα Νέα, αξ. θχι. 1809, Έηνο Σ΄, 25 Απξηιίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ηα πφδηα ηνπ ηαπξνχ: ξγαλν ζαλάηνπ, ζχκβνιν ιαηξείαο-Μεγάιε
Παξαζθεπή». Σα Νέα, αξ. θχι. 1811, Έηνο Σ΄, 27 Απξηιίνπ 1951.
———. «Άλζε θη’ αλζνί». Σα Νέα, αξ. θχι. 1814, Έηνο Σ΄, 2 Μαΐνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Απνγξαθή». Σα Νέα, αξ. θχι. 1820, Έηνο Σ΄, 9 Μαΐνπ 1951, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ θπξία θιψζζα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1826, Έηνο Ε΄, 16 Μαΐνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δζπέξα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1838, Έηνο Ε΄, 30 Μαΐνπ 1951, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ρνπζ». Σα Νέα, αξ. θχι. 1844, Έηνο Ε΄, 6 Ηνπλίνπ 1951, (ηε ζηήιε «Απφ
ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ην κάζεκα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1850, Έηνο Ε΄, 13 Ηνπλίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γηθά καο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1856, Έηνο Ε΄, 20 Ηνπλίνπ 1951, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Ζ Κξήηε ππνδέρεηαη ηνπο πξνζθπλεηάο: Οη επηθαλείο Ηεξάξραη επί ηνπ
πινίνπ-Αη ενξηαί ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ». Σα Νέα, αξ. θχι. 1861, Έηνο Ε΄, 26
Ηνπλίνπ 1951.
———. «ην θαιφ». Σα Νέα, αξ. θχι. 1862, Έηνο Ε΄, 27 Ηνπλίνπ 1951, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δμεηάζεηο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1868, Έηνο Ε΄, 4 Ηνπιίνπ 1951, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Έλα βφηαλν». Σα Νέα, αξ. θχι. 1874, Έηνο Ε΄, 11 Ηνπιίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν ρσξηφ». Σα Νέα, αξ. θχι. 1880, Έηνο Ε΄, 18 Ηνπιίνπ 1951, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μηθξή καο πφιε». Σα Νέα, αξ. θχι. 1886, Έηνο Ε΄, 25 Ηνπιίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Θεξαπείεο θαη κάγηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1892, Έηνο Ε΄, 1 Απγνχζηνπ 1951,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Παξάπνλα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1898, Έηνο Ε΄, 8 Απγνχζηνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σεο Μεγαιφραξεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1904, Έηνο Ε΄, 16 Απγνχζηνπ 1951,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ φκνξθε θαη ην ηέξαο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1909, Έηνο Ε΄, 22 Απγνχζηνπ
1951, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δμαηξέζεηο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1915, Έηνο Ε΄, 29 Απγνχζηνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ση δηαβάδνπλ;». Σα Νέα, αξ. θχι. 1921, Έηνο Ε΄, 5 επηεκβξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σνπ Θενχ». Σα Νέα, αξ. θχι. 1927, Έηνο Ε΄, 12 επηεκβξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ ζησπή». Σα Νέα, αξ. θχι. 1945, Έηνο Ε΄, 3 Οθησβξίνπ 1951, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ρνιηθά βηβιία». Σα Νέα, αξ. θχι. 1957, Έηνο Ε΄, 17 Οθησβξίνπ 1951,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ινη καο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1963, Έηνο Ε΄, 24 Οθησβξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Ναη, αιιά πφηε;». Σα Νέα, αξ. θχι. 1969, Έηνο Ε΄, 31 Οθησβξίνπ 1951,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Νεαληθέο ςπρέο». Σα Νέα, αξ. θχι. 1975, Έηνο Ε΄, 7 Ννεκβξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ηνλ Πφλην». Σα Νέα, αξ. θχι. 1981, Έηνο Ε΄, 14 Ννεκβξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Αγάπε θαη πίζηε». Σα Νέα, αξ. θχι. 1987, Έηνο Ε΄, 21 Ννεκβξίνπ 1951,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Φχιια θαη πνπιηά». Σα Νέα, αξ. θχι. 1993, Έηνο Ε΄, 28 Ννεκβξίνπ 1951,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Παξακχζη». Σα Νέα, αξ. θχι. 1998, Έηνο Ε΄, 5 Γεθεκβξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σα γπκλά». Σα Νέα, αξ. θχι. 2004, Έηνο Ε΄, 12 Γεθεκβξίνπ 1951, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Οπθ επ’ άξησ κφλσ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2010, Έηνο Ε΄, 19 Γεθεκβξίνπ
1951, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σξεηο κάγνη κε ηα δψξα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2015, Έηνο Ε΄, 26 Γεθεκβξίνπ
1951, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μ’ έλα θαξάβη». Σα Νέα, αξ. θχι. 2020, Έηνο Ε΄, 2 Ηαλνπαξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γηα λα ζπκφκαζηε». Σα Νέα, αξ. θχι. 2023, Έηνο Ε΄, 5 Ηαλνπαξίνπ 1952.
———. «Ζ θνπέια καο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2038, Έηνο Ε΄, 23 Ηαλνπαξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σσλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2044, Έηνο Ε΄, 30 Ηαλνπαξίνπ
1952, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «πλάληεζε». Σα Νέα, αξ. θχι. 2050, Έηνο Ε΄, 6 Φεβξνπαξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Με κεζχζθεζζε…». Σα Νέα, αξ. θχι. 2056, Έηνο Ε΄, 13 Φεβξνπαξίνπ
1952, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «πκθσλνχκε θαη κε ην παξαπάλσ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2057, Έηνο Ε΄, 14
Φεβξνπαξίνπ 1952.
———. «Μπζηηθή άλνημε». Σα Νέα, αξ. θχι. 2062, Έηνο Ε΄, 20 Φεβξνπαξίνπ 1952,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Ζ έθιεηςε». Σα Νέα, αξ. θχι. 2070, Έηνο Ε΄, 29 Φεβξνπαξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μία κάλα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2074, Έηνο Ε΄, 6 Μαξηίνπ 1952, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Υαηξεηηζκφο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2079, Έηνο Ε΄, 12 Μαξηίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ην ρσξηφ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2085, Έηνο Ε΄, 19 Μαξηίνπ 1952, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ βηβιηνζήθε καο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2091, Έηνο Ε΄, 26 Μαξηίνπ 1952,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μάζεηέ καο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2098, Έηνο Ε΄, 3 Απξηιίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ην θάζηξν». Σα Νέα, αξ. θχι. 2104, Έηνο Ε΄, 10 Απξηιίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «πηλαιφγθα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2113, Έηνο Ε΄, 21 Απξηιίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Λνπινχδηα ζην Θέκειε». Σα Νέα, αξ. θχι. 2128, Έηνο Ε΄, 9 Μαΐνπ 1952.
———. «Μαξία Μνληεζζφξη». Σα Νέα, αξ. θχι. 2132, Έηνο Ε΄, 14 Μαΐνπ 1952,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Νεπηαγσγεία». Σα Νέα, αξ. θχι. 2138, Έηνο Ζ΄, 21 Μαΐνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο θαηξφο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2144, Έηνο Ζ΄, 28 Μαΐνπ 1952, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «1894-1952». Σα Νέα, αξ. θχι. 2150, Έηνο Ζ΄, 4 Ηνπλίνπ 1952, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δηδεζνχιεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2156, Έηνο Ζ΄, 11 Ηνπλίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ ρσξηάηηζζα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2162, Έηνο Ζ΄, 18 Ηνπλίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ εξσίδα καο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2180, Έηνο Ζ΄, 9 Ηνπιίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Υακφγειν». Σα Νέα, αξ. θχι. 2186, Έηνο Ζ΄, 16 Ηνπιίνπ 1952, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σα Παηεξεκά». Σα Νέα, αξ. θχι. 2192, Έηνο Ζ΄, 23 Ηνπιίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Λίζνη θαη πιίλζνη…». Σα Νέα, αξ. θχι. 2210, Έηνο Ζ΄, 13 Απγνχζηνπ
1952, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πήγε ζηελ Πφιε». Σα Νέα, αξ. θχι. 2215, Έηνο Ζ΄, 20 Απγνχζηνπ 1952,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πξψηε κέξα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2221, Έηνο Ζ΄, 27 Απγνχζηνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ην Βφζπνξν». Σα Νέα, αξ. θχι. 2227, Έηνο Ζ΄, 3 επηεκβξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πξνζθπλεηέο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2233, Έηνο Ζ΄, 10 επηεκβξίνπ 1952,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ηα λεζηά». Σα Νέα, αξ. θχι. 2239, Έηνο Ζ΄, 17 επηεκβξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Αγάπε». Σα Νέα, αξ. θχι. 2245, Έηνο Ζ΄, 24 επηεκβξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Θεζαπξνί». Σα Νέα, αξ. θχι. 2251, Έηνο Ζ΄, 1 Οθησβξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πνιπηέιεηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2263, Έηνο Ζ΄, 15 Οθησβξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μεγάινη θαη ηαπεηλνί». Σα Νέα, αξ. θχι. 2271, Έηνο Ζ΄, 24 Οθησβξίνπ
1952, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ννζηαιγίεο θαη κηζεκνί». Σα Νέα, αξ. θχι. 2277, Έηνο Ζ΄, 31 Οθησβξίνπ
1952, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γπξηζκφο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2289, Έηνο Ζ΄, 14 Ννεκβξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Αλαθάιπςε». Σα Νέα, αξ. θχι. 2295, Έηνο Ζ΄, 21 Ννεκβξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Αγάπα θαη βαζίιεπε». Σα Νέα, αξ. θχι. 2301, Έηνο Ζ΄, 28 Ννεκβξίνπ
1952, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Πεξίζσδε δηα παληφο…». Σα Νέα, αξ. θχι. 2307, Έηνο Ζ΄, 5 Γεθεκβξίνπ
1952, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο θχξηνο Υ.». Σα Νέα, αξ. θχι. 2313, Έηνο Ζ΄, 12 Γεθεκβξίνπ 1952, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο Μπίκπεο θη’ ν Θενράξεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2324, Έηνο Ζ΄, 26
Γεθεκβξίνπ 1952, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Καη ηνπ ρξφλνπ!». Σα Νέα, αξ. θχι. 2329, Έηνο Ζ΄, 2 Ηαλνπαξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο κεηαλάζηεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2335, Έηνο Ζ΄, 9 Ηαλνπαξίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Βξέρεη πάιη». Σα Νέα, αξ. θχι. 2341, Έηνο Ζ΄, 16 Ηαλνπαξίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μηα ζρνιή». Σα Νέα, αξ. θχι. 2347, Έηνο Ζ΄, 23 Ηαλνπαξίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μηα απνζηνιή». Σα Νέα, αξ. θχι. 2353, Έηνο Ζ΄, 30 Ηαλνπαξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν ‘ινπινχδη’». Σα Νέα, αξ. θχι. 2359, Έηνο Ζ΄, 6 Φεβξνπαξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Κνληά ζηε θσηηά». Σα Νέα, αξ. θχι. 2365, Έηνο Ζ΄, 13 Φεβξνπαξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σε Τπεξκάρσ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2370, Έηνο Ζ΄, 20 Φεβξνπαξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γηα έλα βαζκφ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2376, Έηνο Ζ΄, 27 Φεβξνπαξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο δάζθαινο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2388, Έηνο Ζ΄, 13 Μαξηίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σεο κάλαο γεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2394, Έηνο Ζ΄, 20 Μαξηίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γφμα ζηνλ εχπηζην». Σα Νέα, αξ. θχι. 2400, Έηνο Ζ΄, 27 Μαξηίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ήκεξν καχξνο νπξαλφο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2406, Έηνο Ζ΄, 3 Απξηιίνπ
1953, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Οθεηιή ζηνλ άπηζην». Σα Νέα, αξ. θχι. 2412, Έηνο Ζ΄, 10 Απξηιίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ επαξρία». Σα Νέα, αξ. θχι. 2424, Έηνο Ζ΄, 24 Απξηιίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Καιή αληάκσζε». Σα Νέα, αξ. θχι. 2435, Έηνο Ζ΄, 8 Μαΐνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Καζηνξηά». Σα Νέα, αξ. θχι. 2441, Έηνο Ζ΄, 15 Μαΐνπ 1953, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γπλαίθεο ηεο Πφιεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2453, Έηνο Θ΄, 29 Μαΐνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Οη εθθιεζηέο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2459, Έηνο Θ΄, 5 Ηνπλίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πξνζθχλεκα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2464, Έηνο Θ΄, 12 Ηνπλίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Αγαπήζεηέ ηελ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2470, Έηνο Θ΄, 19 Ηνπλίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Οη ιφθνη ηεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2476, Έηνο Θ΄, 26 Ηνπλίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μαζεηηθφ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2482, Έηνο Θ΄, 3 Ηνπιίνπ 1953, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γισζζηθά». Σα Νέα, αξ. θχι. 2488, Έηνο Θ΄, 10 Ηνπιίνπ 1953, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πνηα θξηηήξηα;». Σα Νέα, αξ. θχι. 2494, Έηνο Θ΄, 17 Ηνπιίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Καινπξναίξεηνη». Σα Νέα, αξ. θχι. 2512, Έηνο Θ΄, 7 Απγνχζηνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μεηέξεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2518, Έηνο Θ΄, 14 Απγνχζηνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο ζεηζκφο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2524, Έηνο Θ΄, 21 Απγνχζηνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μ’ έλα έληππν». Σα Νέα, αξ. θχι. 2530, Έηνο Θ΄, 28 Απγνχζηνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Μεγάιεο αξεηέο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2536, Έηνο Θ΄, 4 επηεκβξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Αλ ήμεξε…». Σα Νέα, αξ. θχι. 2542, Έηνο Θ΄, 11 επηεκβξίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Κάηη πξέπεη λα γίλεη». Σα Νέα, αξ. θχι. 2554, Έηνο Θ΄, 25 επηεκβξίνπ
1953, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Αγαπεηέ δάζθαιε!». Σα Νέα, αξ. θχι. 2560, Έηνο Θ΄, 2 Οθησβξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πξσηνβξφρη». Σα Νέα, αξ. θχι. 2566, Έηνο Θ΄, 9 Οθησβξίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μηα σξαία ςπρή». Σα Νέα, αξ. θχι. 2572, Έηνο Θ΄, 16 Οθησβξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Θαχκαηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2578, Έηνο Θ΄, 23 Οθησβξίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Λακπξφ πξσηλφ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2584, Έηνο Θ΄, 30 Οθησβξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Οπδέ νινκψλ…». Σα Νέα, αξ. θχι. 2590, Έηνο Θ΄, 6 Ννεκβξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Χξαίν ρζεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2596, Έηνο Θ΄, 13 Ννεκβξίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ήκεξα θαη αχξην». Σα Νέα, αξ. θχι. 2608, Έηνο Θ΄, 27 Ννεκβξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πνηήξηνλ ςπρξνχ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2614, Έηνο Θ΄, 4 Γεθεκβξίνπ 1953,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν παξακχζη». Σα Νέα, αξ. θχι. 2626, Έηνο Θ΄, 18 Γεθεκβξίνπ 1953, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε! Κάιεζκα ζε κηα εζηθή θνζκνγνλία». Σα Νέα,
αξ. θχι. 2631, Έηνο Θ΄, 24 Γεθεκβξίνπ 1953.
———. «Άγηε Βαζίιε, Γέζπνηα. Κη’ εδψ πνπ θαιαληίζακε πέηξα λα κελ ξαγίζε…»
Σα Νέα, αξ. θχι. 2636, Έηνο Θ΄, 31 Γεθεκβξίνπ 1953.
———. «Σα βξαβεία». Σα Νέα, αξ. θχι. 2648, Έηνο Θ΄, 15 Ηαλνπαξίνπ 1954, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Μηα βξαδηά». Σα Νέα, αξ. θχι. 2654, Έηνο Θ΄, 22 Ηαλνπαξίνπ 1954, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Κξπθά απφ ην Θεφ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2660, Έηνο Θ΄, 29 Ηαλνπαξίνπ 1954,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Θέινκε…». Σα Νέα, αξ. θχι. 2678, Έηνο Θ΄, 19 Φεβξνπαξίνπ 1954, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ακπγδαιηέο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2684, Έηνο Θ΄, 26 Φεβξνπαξίνπ 1954, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Απνθξηάηηθν». Σα Νέα, αξ. θχι. 2691, Έηνο Θ΄, 6 Μαξηίνπ 1954, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Αησληφηεηα ηνπ Βπδαληίνπ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2701, Έηνο Θ΄, 19 Μαξηίνπ
1954, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο δάζθαινο ηνπ ρσξηνχ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2713, Έηνο Θ΄, 2 Απξηιίνπ
1954, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν ‘Αξγαζηήξη’». Σα Νέα, αξ. θχι. 2719, Έηνο Θ΄, 9 Απξηιίνπ 1954, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σνπ ηαπξνχ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2731, Έηνο Θ΄, 23 Απξηιίνπ 1954, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πξάζηλα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2742, Έηνο Θ΄, 7 Μαΐνπ 1954, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Απφ ρψκα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2748, Έηνο Η΄, 14 Μαΐνπ 1954, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δπηθίλδπλεο απνξίεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2754, Έηνο Η΄, 21 Μαΐνπ 1954,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Με ηνλ άγην ίζθην…». Σα Νέα, αξ. θχι. 2772, Έηνο Η΄, 11 Ηνπλίνπ 1954,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ ‘δνθηκαζία’ ησλ εμεηάζεσλ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2784, Έηνο Η΄, 25 Ηνπλίνπ
1954, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Απφ πνηνπο πεξηκέλεηε;». Σα Νέα, αξ. θχι. 2790, Έηνο Η΄, 2 Ηνπιίνπ 1954,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν έξγν κηαο νιφθιεξεο δσήο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2796, Έηνο Η΄, 9 Ηνπιίνπ
1954, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Ζ Γθέηζα ζην ζπκπφζην θαη ζηε δσή». Σα Νέα, αξ. θχι. 2802, Έηνο Η΄, 16
Ηνπιίνπ 1954, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σδηηδίθηα, πδξφζεην θαη γαιάδην». Σα Νέα, αξ. θχι. 2813, Έηνο Η΄, 30
Ηνπιίνπ 1954, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ ζπκθσληθή ζπλαπιία ηεο θξαηηθήο νξρήζηξαο: Μνπζηθνθξηηηθά
ζεκεηψκαηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2819, Έηνο Η΄, 6 Απγνχζηνπ 1954.
———. «Οη ηακαηηθέο πεγέο θαη ην θξάηνο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2831, Έηνο Η΄, 20
Απγνχζηνπ 1954, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σα εθαηφρξνλα ελφο κεγάινπ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2843, Έηνο Η΄, 3
επηεκβξίνπ 1954, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο ζθνπφο ηνπ 'ρνιείνπ Δξγαζίαο'». Σα Νέα, αξ. θχι. 2849, Έηνο Η΄, 10
επηεκβξίνπ 1954, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Κάιιην αξγά παξά πνηέ!». Σα Νέα, αξ. θχι. 2897, Έηνο Η΄, 5 Ννεκβξίνπ
1954, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μέζα ζηα ζχλλεθα». Σα Νέα, αξ. θχι. 2921, Έηνο Η΄, 3 Γεθεκβξίνπ 1954,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο Άγηνο ηνπ βνπλνχ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2927, Έηνο Η΄, 10 Γεθεκβξίνπ 1954,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Έλα ζνπ θη’ έλα κνπ». Σα Νέα, αξ. θχι. 2933, Έηνο Η΄, 17 Γεθεκβξίνπ
1954, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζξσηθέο θηιίεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2967, Έηνο Η΄, 28 Ηαλνπαξίνπ 1955, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ακπγδαιηέο». Σα Νέα, αξ. θχι. 2973, Έηνο Η΄, 4 Φεβξνπαξίνπ 1955, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο ηάθνο ηνπ Βεληδέινπ θαηέιεμε λα επξεζή εηο ην κέζνλ ηνπ δξφκνπ:
Οπζηαζηηθψο κεηεβιήζε εηο εμέδξαλ επηζήκσλ». Σν Βήκα, αξ. θχι. 3023, Έηνο Η΄, 24
Μαξηίνπ 1955.
———. «Λάκςηλ έρεη φιε θινγψδε». Σα Νέα, αξ. θχι. 3014, Έηνο Η΄, 25 Μαξηίνπ
1955, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ Παξαζθεπή ε Μεγάιε». Σα Νέα, αξ. θχι. 3032, Έηνο Η΄, 15 Απξηιίνπ
1955, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Ζ αξρνληηά ηεο ζησπήο». Σα Νέα, αξ. θχι. 3092, Έηνο ΗΑ΄, 24 Ηνπλίνπ
1955, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ρνιηθή ενξηή». Σα Νέα, αξ. θχι. 3109, Έηνο ΗΑ΄, 14 Ηνπιίνπ 1955, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν θάζηξν: Ζ θαηαζηξνθή ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ». Σα Νέα, αξ. θχι. 3124,
Έηνο ΗΑ΄, 1 Απγνχζηνπ 1955.
———. «Πψο λα κελ ηηο πνλνχκε: Ζ θαηαζηξνθή ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ». Σα Νέα,
αξ. θχι. 3125, Έηνο ΗΑ΄, 2 Απγνχζηνπ 1955.
———. «ηε ραξάδξα ηνπ ειελάξε». Σα Νέα, αξ. θχι. 3151, Έηνο ΗΑ΄, 2
επηεκβξίνπ 1955, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Απφζηξεςνλ ην πξφζσπφλ ζνπ…». Σα Νέα, αξ. θχι. 3158, Έηνο ΗΑ΄, 10
επηεκβξίνπ 1955, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο θφηηλνο». Σα Νέα, αξ. θχι. 3199, Έηνο ΗΑ΄, 28 Οθησβξίνπ 1955, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γπξίδνληαο». Σα Νέα, αξ. θχι. 3223, Έηνο ΗΑ΄, 25 Ννεκβξίνπ 1955, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σαμηδηψηεο-Πξνζθπλεηήο». Σα Νέα, αξ. θχι. 3229, Έηνο ΗΑ΄, 2
Γεθεκβξίνπ 1955, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο θχξηνο ηεο δαζθάιαο». Σα Νέα, αξ. θχι. 3241, Έηνο ΗΑ΄, 16 Γεθεκβξίνπ
1955, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν παξάπνλν ηνπ κεηαλάζηε». Σα Νέα, αξ. θχι. 3295, Έηνο ΗΑ΄, 17
Φεβξνπαξίνπ 1956, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πξνο ηελ θάιπε». Σα Νέα, αξ. θχι. 3301, Έηνο ΗΑ΄, 24 Φεβξνπαξίνπ 1956,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πηζηεχεη θαη νκνινγεί». Σα Νέα, αξ. θχι. 3389, Έηνο ΗΒ΄, 8 Ηνπλίνπ 1956,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πξέπεη λα πνιεκεζή κε ζχζηεκα ην θξπζηάιιηλν πγξφ δειεηήξην: Ζ
ηζηθνπδηά θαη ν αιθννιηζκφο πνπ νδεγνχλ εηο ην έγθιεκα». Σν Βήκα, αξ. θχι. 3417,
Έηνο ΗΒ΄, 28 Ηνπλίνπ 1956.
———. «Κχξηε, πεο…». Σα Νέα, αξ. θχι. 3419, Έηνο ΗΒ΄, 13 Ηνπιίνπ 1956, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν ηνπίν καο». Σα Νέα, αξ. θχι. 3497, Έηνο ΗΒ΄, 12 Οθησβξίνπ 1956, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Ζ εγθαηάιεηςηο ηεο Ηθαξίαο». Σν Βήκα, αξ. θχι. 3738, Έηνο ΗΓ΄, 14 Ηνπιίνπ
1957.
———. «Υξένο». Σα Νέα, αξ. θχι. 3602, Έηνο ΗΒ΄, 15 Φεβξνπαξίνπ 1957, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Χξαίν θαη ζθφπηκν». Σα Νέα, αξ. θχι. 3672, Έηνο ΗΒ΄, 10 Μαΐνπ 1957,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σ’ Αγηνχ Παληειεήκνλα». Σα Νέα, αξ. θχι. 3737, Έηνο ΗΓ΄, 26 Ηνπιίνπ
1957, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Κεραξηησκέλε, ραίξε». Σα Νέα, αξ. θχι. 3754, Έηνο ΗΓ΄, 16 Απγνχζηνπ
1957, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ηζηνξεκέλεο εθθιεζηέο». Σα Νέα, αξ. θχι. 3301, Έηνο ΗΓ΄, 4 Οθησβξίνπ
1957, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μεγάιεο εκέξεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 3302, Έηνο ΗΓ΄, 11 Οθησβξίνπ 1957,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν θεγγάξη καο». Σα Νέα, αξ. θχι. 3303, Έηνο ΗΓ΄, 18 Οθησβξίνπ 1957,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο κηθξφο ξαςσδφο». Σα Νέα, αξ. θχι. 3884, Έηνο ΗΓ΄, 18 Ηαλνπαξίνπ 1958,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γθεξζελζηάτλεξ». Σα Νέα, αξ. θχι. 3915, Έηνο ΗΓ΄, 25 Φεβξνπαξίνπ 1958,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πίζηεπε θαη εξεχλα!». Σα Νέα, αξ. θχι. 4060, Έηνο ΗΓ΄, 22 Απγνχζηνπ
1958, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δπί πηλάθη». Σα Νέα, αξ. θχι. 4066, Έηνο ΗΓ΄, 29 Απγνχζηνπ 1958, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Βξνρή». Σα Νέα, αξ. θχι. 4072, Έηνο ΗΓ΄, 5 επηεκβξίνπ 1958, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Έλα ηέξαο απεηιεί ηελ Αζήλα πνπ νλνκάδεηαη νπξαλνμχζηεο: Όβξηο γηα ηελ
ηζηνξηθή πφιη». Σα Νέα, αξ. θχι. 4089, Έηνο ΗΓ΄, 26 επηεκβξίνπ 1958.
———. «Ζ ζεκαία». Σα Νέα, αξ. θχι. 4136, Έηνο ΗΓ΄, 20 Ννεκβξίνπ 1958, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ην Άγηνλ ξνο». Σα Νέα, αξ. θχι. 4149, Έηνο ΗΓ΄, 5 Γεθεκβξίνπ 1958,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Ση ζα γίλεη;». Σα Νέα, αξ. θχι. 4152, Έηνο ΗΓ΄, 9 Γεθεκβξίνπ 1958, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν βηβιίν: Μηα δσληαλή πεξηνπζία». Σα Νέα, αξ. θχι. 4155, Έηνο ΗΓ΄, 12
Γεθεκβξίνπ 1958.
———. «Σα Υξηζηνχγελλά καο». Σα Νέα, αξ. θχι. 4165, Έηνο ΗΓ΄, 24 Γεθεκβξίνπ
1958, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Διιεληθνί ζεζαπξνί». Σα Νέα, αξ. θχι. 4222, Έηνο ΗΓ΄, 3 Μαξηίνπ 1959,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γηα ζπλεξγαζία». Σα Νέα, αξ. θχι. 4230, Έηνο ΗΓ΄, 12 Μαξηίνπ 1959, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σα θνκηηάηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 4234, Έηνο ΗΓ΄, 18 Μαξηίνπ 1959, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πξφζθιεζε». Σα Νέα, αξ. θχι. 4236, Έηνο ΗΓ΄, 20 Μαξηίνπ 1959, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Άλνημε». Σα Νέα, αξ. θχι. 4248, Έηνο ΗΓ΄, 3 Απξηιίνπ 1959, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μεηέξα ησλ πνλεκέλσλ». Σα Νέα, αξ. θχι. 4359, Έηνο ΗΔ΄, 14 Απγνχζηνπ
1959, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δπνρή ησλ ζαπκάησλ». Σα Νέα, αξ. θχι. 4364, Έηνο ΗΔ΄, 21 Απγνχζηνπ
1959, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν κέγα ζαχκα». Σα Νέα, αξ. θχι. 4388, Έηνο ΗΔ΄, 18 επηεκβξίνπ 1959,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Έλη Έιιελ». Σα Νέα, αξ. θχι. 4408, Έηνο ΗΔ΄, 2 Οθησβξίνπ 1959, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γηάβξσζη-Πξνδνζία». Σα Νέα, αξ. θχι. 4436, Έηνο ΗΔ΄, 13 Ννεκβξίνπ
1959, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σα λεζηά ηνπ Φίηδη». Σα Νέα, αξ. θχι. 4442, Έηνο ΗΔ΄, 20 Ννεκβξίνπ 1959,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Έλα ππξνηέρλεκα». Σα Νέα, αξ. θχι. 4448, Έηνο ΗΔ΄, 27 Ννεκβξίνπ 1959,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Άεζεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 4479, Έηνο ΗΔ΄, 5 Ηαλνπαξίνπ 1960, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
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———. «Υαξά Θενχ». Σα Νέα, αξ. θχι. 4481, Έηνο ΗΔ΄, 7 Ηαλνπαξίνπ 1960, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σαμίδηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 4483, Έηνο ΗΔ΄, 9 Ηαλνπαξίνπ 1960, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ην ηδάθη». Σα Νέα, αξ. θχι. 4494, Έηνο ΗΔ΄, 22 Ηαλνπαξίνπ 1960, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ηα πεηαρηά». Σα Νέα, αξ. θχι. 4524, Έηνο ΗΔ΄, 26 Φεβξνπαξίνπ 1960,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Υαηξεηηζκνί». Σα Νέα, αξ. θχι. 4529, Έηνο ΗΔ΄, 4 Μαξηίνπ 1960, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γσξεάλ». Σα Νέα, αξ. θχι. 4572, Έηνο ΗΣ΄, 20 Μαΐνπ 1960, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δκείο νη άιινη». Σα Νέα, αξ. θχι. 4584, Έηνο ΗΣ΄, 3 Ηνπλίνπ 1960, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πξνο ηελ Σήλν». Σα Νέα, αξ. θχι. 4590, Έηνο ΗΣ΄, 10 Ηνπλίνπ 1960, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γεηα ζνπ, θνπειηά». Σα Νέα, αξ. θχι. 4596, Έηνο ΗΣ΄, 17 Ηνπλίνπ 1960,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δπαηζζεζία κεηαμσηή». Σα Νέα, αξ. θχι. 4626, Έηνο ΗΣ΄, 22 Ηνπιίνπ
1960, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ δφμα ηεο θνξπθήο». Σα Νέα, αξ. θχι. 4639, Έηνο ΗΣ΄, 6 Απγνχζηνπ
1960, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Απνξίεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 4644, Έηνο ΗΣ΄, 12 Απγνχζηνπ 1960, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «’ έλα ρσξηφ». Σα Νέα, αξ. θχι. 4676, Έηνο ΗΣ΄, 20 επηεκβξίνπ 1960,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Υξηζηφο γελλάηαη». Ζ Γξήξνο, αξ. θχι. 431, 25 Γεθεκβξίνπ 1960.
———. «Σν παιαητθφ». Σα Νέα, αξ. θχι. 4761, Έηνο ΗΣ΄, 21 Ηαλνπαξίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν κεγάιν θάζηξν». Σα Νέα, αξ. θχι. 4786, Έηνο ΗΣ΄, 27 Ηαλνπαξίνπ
1961, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Βξχζε ην αίκα…». Σα Νέα, αξ. θχι. 4792, Έηνο ΗΣ΄, 3 Φεβξνπαξίνπ
1961, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
109

———. «Πξνβιήκαηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 4798, Έηνο ΗΣ΄, 10 Φεβξνπαξίνπ 1961,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν ζψκα». Σα Νέα, αξ. θχι. 4809, Έηνο ΗΣ΄, 24 Φεβξνπαξίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πξψηε Παξαζθεπή». Σα Νέα, αξ. θχι. 4809, Έηνο ΗΣ΄, 24 Φεβξνπαξίνπ
1961, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μηα απνξία. Δπηζηνιαί πξνο ‘Σα Νέα’». Σα Νέα, αξ. θχι. 4812, Έηνο ΗΣ΄,
28 Φεβξνπαξίνπ 1961.
———. «Σν ζηίγκα». Σα Νέα, αξ. θχι. 4815, Έηνο ΗΣ΄, 3 Μαξηίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σα νλφκαηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 4827, Έηνο ΗΣ΄, 17 Μαξηίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο Λάδαξνο». Σα Νέα, αξ. θχι. 4839, Έηνο ΗΣ΄, 31 Μαξηίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ζ αηηία απηνχ». Σα Νέα, αξ. θχι. 4845, Έηνο ΗΣ΄, 7 Απξηιίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πάζρα ην ηεξπλφλ». Σα Νέα, αξ. θχι. 4851, Έηνο ΗΣ΄, 14 Απξηιίνπ 1961,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Άλνημε». Σα Νέα, αξ. θχι. 4868, Έηνο ΗΣ΄, 5 Μαΐνπ 1961, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δηο κλήκελ». Σα Νέα, αξ. θχι. 4874, Έηνο ΗΣ΄, 12 Μαΐνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Μεηέξα». Σα Νέα, αξ. θχι. 4880, Έηνο ΗΕ΄, 19 Μαΐνπ 1961, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ψζηε καο». Σα Νέα, αξ. θχι. 4886, Έηνο ΗΕ΄, 26 Μαΐνπ 1961, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο Μνιψρ». Σα Νέα, αξ. θχι. 4892, Έηνο ΗΕ΄, 2 Ηνπλίνπ 1961, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γηα δχν δεθάξεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 4899, Έηνο ΗΕ΄, 10 Ηνπλίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δπινγεκέλνη». Σα Νέα, αξ. θχι. 4904, Έηνο ΗΕ΄, 16 Ηνπλίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).

110

———. «Ζ νκνξθηά». Σα Νέα, αξ. θχι. 4910, Έηνο ΗΕ΄, 23 Ηνπλίνπ 1961, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Γεηηνληά». Σα Νέα, αξ. θχι. 4917, Έηνο ΗΕ΄, 1 Ηνπιίνπ 1961, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σν λεθαιάθη». Σα Νέα, αξ. θχι. 4922, Έηνο ΗΕ΄, 7 Ηνπιίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Με γέλνηην!». Σα Νέα, αξ. θχι. 4935, Έηνο ΗΕ΄, 22 Ηνπιίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σα παλεγχξηα». Σα Νέα, αξ. θχι. 4941, Έηνο ΗΕ΄, 29 Ηνπιίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «η’ ακχγδαια». Σα Νέα, αξ. θχι. 4948, Έηνο ΗΕ΄, 7 Απγνχζηνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Έλα θχκα». Σα Νέα, αξ. θχι. 1939, Έηνο ΗΕ΄ , 26 επηεκβξίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Αγσλίεο θαη ειπίδεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 5007, Έηνο ΗΕ΄, 16 Οθησβξίνπ
1961, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πνιηηηζκφο». Σα Νέα, αξ. θχι. 5012, Έηνο ΗΕ΄, 21 Οθησβξίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Οη ειηέο». Σα Νέα, αξ. θχι. 5017, Έηνο ΗΕ΄, 27 Οθησβξίνπ 1961, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Θεφο σλ εηξήλεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 5066, Έηνο ΗΕ΄, 23 Γεθεκβξίνπ 1961,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Δθθιεζηαζηηθή κνπζηθή». Σα Νέα, αξ. θχι. 5071, Έηνο ΗΕ΄, 30 Γεθεκβξίνπ
1961, (ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Υαίξε, Παλαγηά…». Σα Νέα, αξ. θχι. 5140, Έηνο ΗΕ΄, 23 Μαξηίνπ 1962,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Ο Λπθαβεηηφο». Σα Νέα, αξ. θχι. 5158, Έηνο ΗΕ΄, 13 Απξηιίνπ 1962, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «ηα ιηκάληα». Σα Νέα, αξ. θχι. 5164, Έηνο ΗΕ΄, 20 Απξηιίνπ 1962, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Άγλσζηνη ήξσεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 5175, Έηνο ΗΕ΄, 4 Μαΐνπ 1962, (ηε
ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).

111

———. «Ζ Μάρε ηεο Κξήηεο». Σα Νέα, αξ. θχι. 5193, Έηνο ΗΖ΄, 25 Μαΐνπ 1962,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Πέηξα». Σα Νέα, αξ. θχι. 5224, Έηνο ΗΖ΄, 30 Ηνπλίνπ 1962, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Σα Θέξκα». Σα Νέα, αξ. θχι. 5237, Έηνο ΗΖ΄, 16 Ηνπιίνπ 1962.
———. «Σν θνληθφ». Σα Νέα, αξ. θχι. 5248, Έηνο ΗΖ΄, 28 Ηνπιίνπ 1962, (ηε ζηήιε
«Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Υσξίο απηά…». Σα Νέα, αξ. θχι. 5270, Έηνο ΗΖ΄, 24 Απγνχζηνπ 1962,
(ηε ζηήιε «Απφ ηε ζθνπηά ηεο γπλαίθαο»).
———. «Κξεηηθέο Αξραηφηεηεο». Σν Βήκα, αξ. θχι. 5317, Έηνο ΗΖ΄, 26
επηεκβξίνπ 1962.
———. «Γεληθψηεξν θαθφ θαηλφκελν». Σν Βήκα, αξ. θχι. 5355, Έηνο ΗΖ΄, 9
Ννεκβξίνπ 1962.
———. «Παιακήδη: Δπίζθεςη ζηα ηζηνξηθά καο κλεκεία». Ζ Γξήξνο, αξ. θχι. 547,
27 Ηαλνπαξίνπ 1963.
———. «Ζ αιιαγή ηνπσλπκίσλ». Σν Βήκα, αξ. θχι. 5456, Έηνο ΗΖ΄, 9 Μαξηίνπ
1963.
———. «Ζ Κπξία Γηεπζχληξηα Αζπαζία Σνξλαδάθε». Ζ Γξήξνο, αξ. θχι. 553, 10
Μαξηίνπ 1963.
———. «ηνπ Διεπζεξνπδάθε». Ζ Γξήξνο, αξ. θχι. 554, 17 Μαξηίνπ 1963.
———. «Ζζηθή αλσηέξσζε». Ζ Γξήξνο, αξ. θχι. 557, 7 Απξηιίνπ 1963.
———. «Αλαζηάζεσο Ζκέξα». Ζ Γξήξνο, αξ. θχι. 558, 14 Απξηιίνπ 1963.
———. «Τπέξνρε θχξηε πξηψηε». Σν Βήκα, αξ. θχι. 5541, Έηνο ΗΘ΄, 19 Ηνπλίνπ
1963.
———. «Έηζη πέζαλε ν Ρνχζζνο Κνχλδνπξνο». Σν Βήκα, αξ. θχι. 5582, Έηνο ΗΘ΄, 6
Απγνχζηνπ 1963.
———. «Πξφινγνο: Ζ παηδαγσγφο Μαξία Ακαξηψηνπ γηα ην έξγν ηνπ Π.
Παιαηνιφγνπ». ην Παχινο Παιαηνιφγνο, Ζ Γπλαίθα ζε Διιεληθά ζρήκαηα, 9-10.
Αζήλαη: Αζηέξη, 1975.
———. «Σνπ Κνλδπιάθε ν Παηνχραο: Ζ Μαξία Ακαξηψηνπ γηα ηνλ ‘Γηαβάηε’ –
Μηα εθεβηθή ςπρνγξαθία». Παηξίο.
http://archive.patris.gr/articles/205769/136522#.WfG9kbgppOk
(ηειεπηαία
πξφζβαζε 10 Οθησβξίνπ 2017).
112

Γθνπαξληίλη, Ρσκάλν. Σν λόεκα ηεο κειαγρνιίαο. Μηθξ. Μαξία Ακαξηψηνπ. Αζήλαη:
Α. Ξάλζε-Κ. Λνχθνπ, 1956.
Κέιιεξκαλ, Βεξλάξδνπ. Γπέζηεξ θαη Λε: ε ηζηνξία κηαο ιαρηάξαο. Μηθξ. Μαξία Γ.
Ακαξηψηνπ. Αζήλα, 1956.

113

